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ــم املســاعدات  ــا يف تقدي ــات )İHH( بأعامله ــوق اإلنســان والحري ــة اإلنســانية وحق ــة اإلغاث ــوم هيئ ــام 1992، تق ــذ تأسيســها ع من

اإلنســانية الالزمــة لجميــع النــاس الذيــن يتعرضــون للظلــم واملعانــاة نتيجــة الحــروب والكــوارث الطبيعيــة، ومنــع انتهــاك حقوقهــم 

وحرياتهــم األساســية.

ــر  ــة لتطوي ــة اإلنســانية وحقــوق اإلنســان والدبلوماســية اإلنســانية؛ تعطــي األولوي ــد قيامهــا بنشــاطاتها يف مجــال اإلغاث ــة عن والهيئ

ــذا  ــة له ــة والثقافي ــد مــن املشــاريع االجتامعي ــذ العدي ــامل، وتنف ــع أنحــاء الع ــا وجمي الشــعور بالتعــاون والتضامــن واألخــوة يف تركي

ــدم  ــم، وتق ــا الظل ــع فيه ــي يق ــق الت ــة يف املناط ــة العامل ــر الحكومي ــامت غ ــر املنظ ــادة يف تطوي ــؤولية الري ــوىل مس ــرض. وتت الغ

املســاعدات الطارئــة، وتقــوم بتشــييد املبــاين واملنشــآت الدامئــة مثــل املــدارس ودور األيتــام واملســاجد وآبــار امليــاه واملراكــز الثقافيــة 

واملراكــز الصحيــة واملشــايف التــي تخــدم شــعوب املنطقــة وتدعــم تنميــة البلــدان. وتقــوم بــدور الوســيط لحــل املشــكالت مــن خــالل 

ــم. ــا للقمــع والظل ــة وتتعــرض فيه ــام باألعــامل الدبلوماســية اإلنســانية يف كل منطقــة تفتقــر إىل الدبلوماســية الدولي القي

حــازت هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية عــى جائــزة الخدمــة املتميــزة مــن مجلــس الشــعب الــريك الكبــر )TBMM( يف عــام 2007، وتــم 

إعفاؤهــا مــن دفــع الرضائــب مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 2011 / 1799 بتاريــخ 04/04/2011، وتــم منحهــا صفــة وقــف يعمــل 

لصالــح املصلحــة العامــة.

ــدة )ECOSOC( ومنظمــة  ــع لألمــم املتح ــي التاب ــس االقتصــادي واالجتامع وهيئــة اإلغاثــة اإلنســانية عضــو مستشــار يف املجل

التعــاون اإلســالمي )OIC(، وعضــو يف مجلــس الصنــدوق اإلنســاين التابــع ملنظمــة التعــاون اإلســالمي )OICHF(، وعضــو يف املجلــس 

الــدويل للمنظــامت التطوعيــة )ICVA( ووقــف املنظــامت التطوعيــة الركيــة )TGTV( واتحــاد املنظــامت غــر الحكوميــة يف العــامل 

.)IDSB( اإلســالمي
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60.250

موجز IHH عام 2020

727

406

75

172

1.266

ي المقر الرئيسي والمكاتب 
727 موظفا يعملون �ن

التمثيلية والمكاتب الوطنية والدولية.

انطلق من تركيا 406 موظفاً من أجل إنجاز 
اف عىل المشاريع القائمة. المشاريع والإرسش

ي نشاطاتها مع 172 منظمة 
تعاونت �ن

يكة حول العالم. رسش

ي 75 دولة.
قامت بأنشطتها �ن

ي 75 دولة.
وًعا �ن نفذت 1،266 م�ش

تلقي الدعم التطوعي من 60،250 
ي تركيا.

ي 81 مدينة �ن
متطوًعا �ن

استفاد أك�ش من 34 مليون شخص حول العالم من المشاريع 
ي تم تنفيذها خالل العام.

والئنشطة ال�ت

 مليون34
391.165.818 ₺
136.650.314 ₺
527.816.133 ₺

وًعا، استفاد منها أك�ش من  تم تنفيذ 1،266 م�ش
ي 10 قطاعات 

ي 75 دولة، �ن
34 مليون شخص �ن

مساعدات.

ي عام 2020.
ي 75 دولة �ن

كنا �ن

ي المشاريع
نفاق �ن الإ

المساعدات العينية والنقدية المستقلة عن المشاريع
المجموع

يرادات  للحصول عىل جدول مفصل لالإ
 www.ihh.org.tr والمرصوفات، يمكنك زيارة

ي
الئمن الغذا�ئ

ي
القطاع غ�ي الغذا�ئ

التعليم
الحماية
الصحة

المياه والرصف الصحي والنظافة
سكان المأوى والإ

الثقافة
الزراعة

نقاذ البحث والإ

وعا   1,266 م�ش
75 بلدا 

10 قطاعات
34,055,375 مستفيدا 

الحماية
174.852.085 ₺ (%28,26)

422 P

الصحة
38.203.165 ₺ (%6,17)

65 P

ي
الئمن الغذا�ئ

261.713.717 ₺ (%42,30)
439 P

القطاع غ�ي الغذائ
28.066.942 ₺ 

(%4,54)
60 P

سكان المأوى والإ
39.794.162 ₺ (%6,43)

31 P

التعليم
30.814.820 ₺ 

(%4,98)
131 P

الثقافة
12.082.531 ₺

%1,95
52 P

نقاذ البحث والإ
2.135.752 ₺ (%0,35)
8 P

الزراعة
2.504.773 ₺ (%0.40)
2 P

المياه والرصف 
الصحي والنظافة

28.515.288 ₺
(%4,61)

56 P

تركيا
145.532.293 ₺

%23,72

اليمن
51.433.529 ₺

%8,10

ن فلسط�ي
32.627.911 ₺

%5,50

بنغالديش
24.208.121 ₺

%3,81

الصومال
26.711.946 ₺

%4,28

ن فلسط�ي
26.718.673 ₺

%4,29

سوريا
149.079.471 ₺

%24,47
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تركيا
ــا  ــون يف تركي ــن. فاملتطوع ــامل إىل آالف املانح ــول الع ــدان ح ــرات البل ــة يف ع ــال الخريي ــا األع ــل يف إنجازن ــود الفض يع
يشــكلون العنــر الرئيــي يف الحفــاظ عــى وجــود هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية وحقــوق اإلنســان والحريــات )IHH( ورســالتها، 
وضــان اســتمرار وجودهــا. إننــا نقــوم بإيصــال تربعــات املحســنن إىل املحتاجــن يف عــرات البلــدان، مبــا يف ذلــك تركيــا.

لقــد أثــر فــريوس كورونــا ســلباً عــى جميــع أنحــاء العــامل، وال ســيا املحتاجــن، فقمنــا بزيــادة عــدد املشــاريع يف بلدنــا. يف 
عــام 2020، حققنــا 137 مروعــاً يف تركيــا، مبــا يف ذلــك أنشــطة رمضــان واألضاحــي. وقــد اســتفاد مــن هــذه املشــاريع أكــر 

مــن 10 ماليــن شــخص محتــاج.

8

137

10.428.897

145.532.293 ₺

1 54

القطاعالقطاع

ي
مقدار الدعم العي�ن )P(  وع الم�ش

المستفيد

مقدار المساعدة

وع حسب القطاع كثافة الم�ش

بيانات المساعدات العينية لعام 2020. يتناسب حجم مخطط البالون مع مقدار المساعدة.

6

9.109.046 ₺

تركيا

الحماية
33.133.407 ₺ (%22,77)

64 P

القطاع غ�ي 
ي
الغذا�ئ

3.574.762 ₺ 
(%2,46)

11 P

الئمن الغذائ
97.529.878 ₺ (%67,02)

35 P

التعليم
5.637.386 ₺ 

(%3,87)
13 P

الصحة
3.110.758 ₺ (%2,14)
4 P

نقاذ البحث والإ
2.135.752 ₺ (%1,47)
8 P

الثقافة
382.084 ₺ (%0,26)
1 P

سكان المأوى والإ
28.266 ₺ (%0,02)
1 P

الئمن الغذائ
3.522.824 ₺

%38,67

ي
القطاع غ�ي الغذا�ئ

3.934.883 ₺
%43,20

الصحة
1.033.670 ₺

%11,35

المياه والرصف 
الصحي والنظافة

284.664 ₺
%3,13

التعليم
293.805 ₺

%3,23

سكان المأوى والإ
39.200 ₺
%0,43
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سوريا
نعمــل يف هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية )IHH( منــذ بدايــة الحــرب الســورية عــى تلبيــة احتياجــات النازحــن داخــل ســوريا 
والالجئــن الذيــن هاجــروا خارجهــا. ويتــم إيصــال املســاعدات املقدمــة لتلبيــة االحتياجــات اإلنســانية مثــل املــأوى وامللبــس 

والتعليــم والصحــة والغــذاء للشــعب الســوري مــن خــالل مراكزنــا التنســيقية.

إننــا نســعى جاهديــن للتخفيــف مــن اآلثــار املدمــرة للحــرب عــى األشــخاص مــن خــالل األعــال الدامئــة التــي ننجزهــا. 
ــودة إىل  ــن ال يســتطيعون الع ــة بالنســبة للمحتاجــن الذي ــال الدامئ ــة مشــاريع األع ــة، ازداد أهمي ــت األزم ــا تعمق وكل
ديارهــم. فمــن خــالل املشــاريع التــي طورناهــا عــام 2020، قمنــا بإيصــال املســاعدات ملاليــن املترضريــن مــن الحــرب يف 

ســوريا.

1 48

سوريا

وع بحسب القطاع كثافة الم�ش

9

191

18.932.462

149.079.471 ₺

القطاعالقطاع

ي
مقدار الدعم العي�ن )P(  وع الم�ش

المستفيد

مقدار المساعدة

6

145.637.505 ₺

الثقافة
963.132 ₺ (%0,65)
5 P

المياه والرصف 
الصحي والنظافة
292.944 ₺ (%0,20)
2 P

الصحة
2.813.061 ₺ (%1,89)
7 P

الزراعة
2.504.773 ₺ (%1,68)
2 P

الئمن الغذائ
73.192.554 ₺ (%49,10)

48 P

سكان المأوى والإ
35.022.199 ₺ (%23,49)

18 P

ي
القطاع غ�ي الغذا�ئ

14.628.802 ₺ (%9,81)
28 P

الحماية
12.086.772 ₺ (%8,11)

37 P

التعليم
7.575.235 ₺ 

(%5,08)
44 P

الئمن الغذائ
45.529.495 ₺

%31,26

الصحة
12.075.051 ₺

%8,29

المأوى 
سكان والإ

3.064.409 ₺
%2,10

ي
القطاع غ�ي الغذا�ئ

79.185.791 ₺
%54,37

المياه والرصف 
الصحي والنظافة

4.764.890 ₺
%3,27

التعليم
1.017.094 ₺
%0,70

بيانات المساعدات العينية لعام 2020. يتناسب حجم مخطط البالون مع مقدار المساعدة.
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بنغالديش
بنغالديــش هــي واحــدة مــن أكــر البلــدان كثافــة ســكانية يف العــامل. يعيــش أصحــاب الحاجــة يف بنغالديــش أوضاعــاً صعبــة 
بســبب تدهــور النظــام الصحــي، وعــدم كفايــة املــوارد املائيــة، والظــروف املناخيــة. يف الوقــت نفســه، لجــأ مئــات آالف 
املســلمن مــن أراكان إىل بنغالديــش هربــاً مــن املجــازر، وأخــذوا يعيشــون يف خيــم ال تقيهــم حــرارة الصيــف وال متنعهــم 
بــرد الشــتاء. يف عــام 2020، قمنــا بتطويــر 88 مروعــاً مــن أجــل املحتاجــن مــن ســكان بنغالديــش والالجئــن الروهينجــا 

الذيــن اضطــروا إىل العيــش يف بنغالديــش، وقمنــا بإيصــال املســاعدات إىل 298 ألــف محتــاج.

1 40

السودان
أحــدث تقســيم جنــوب الســودان ومشــكلة دارفــور التــي بــدأت عــام 2003 أزمــة إنســانية. واضطــر الكثــري مــن النــاس إىل مغادرة 
منازلهــم واالســتقرار يف مخيــات الالجئــن يف املناطــق املحيطــة بســبب األزمــة يف دارفــور. ال تــزال الكثافــة الســكانية يف هــذه 
املخيــات تتســبب يف انتشــار األوبئــة ونقــص الغذاء. وتتفاقم مشــكلة التعليم والســكن لألشــخاص الذين يعيشــون يف املخيات. 
باإلضافــة إىل ذلــك، وبســبب النزاعــات يف إثيوبيــا عــام 2020، اضطــر أكــر مــن 60 ألــف شــخص للهجــرة إىل الســودان. وتســتمر 
االحتياجــات اإلنســانية يف هــذه األوضــاع، وخاصــة الغــذاء واملــأوى. مــن أجــل التغلــب عــى هــذه املشــاكل، قمنــا بتطويــر 46 
مروعــاً يف الســودان عــام 2020 يف مجــال األغذيــة واأليتــام وامليــاه والزراعــة وغريهــا مــن املجــاالت. واســتفاد 162 ألــف محتــاج 

مــن األعــال واملشــاريع التــي طورناهــا بالتنســيق مــع األمــم املتحــدة.

8

46

162.815

9.028.061 ₺

1 22

بنغالديش • السودان

وع بحسب القطاع كثافة الم�ش

القطاع

وع  )م( الم�ش

الشخص المستفيد

قيمة المساعدات

وع بحسب القطاع كثافة الم�ش

8

88

24.208.121 ₺

القطاع

)P(  وع الم�ش

المستفيد

يتناسب حجم مخطط البالون مع مقدار المساعدة.يتناسب حجم مخطط البالون مع مقدار المساعدة.

الئمن الغذائ
9.362.649 ₺ (%38,68)

27 P

الحماية
6.795.324 ₺ (%28,07)

40 P

التعليم
2.680.729 ₺ (%11,07)

9 P

الصحة
3.767.120 ₺
(%15,56)

4 P

الثقافة
249.216 ₺ (%1,03)
2 P

المياه والرصف الصحي والنظافة
116.783 ₺ (%0,48)
3 P

ي
القطاع غ�ي الغذا�ئ

475.500 ₺ (%1,96)
2 P

المأوى 
سكان والإ

760.800 ₺ 
(%3,14)

1 P

298.590
مقدار المساعدة

الئمن الغذائ
3.327.458 ₺ (%36,86)

22 P

الحماية
2.908.432 ₺ (%32,22)

7 P

الثقافة
571.516 ₺ (%6,33)

6 P

التعليم
885.550 ₺ (%9,81)

5 P القطاع غ�ي
ي
الغذا�ئ

354.036 ₺
(%3,92)

1 P سكان المأوى والإ
31.276 ₺ (%0,35)

1 P

المياه والرصف 
الصحي والنظافة

536.123 ₺ (%5,94)
3 P الصحة

413.670 ₺ 
(%4,58)

2 P

11
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اليمن
تشــهد اليمــن حربــاً أهليــة منــذ ســنوات، ويصعــب حتــى إيصــال املســاعدات اإلنســانية، ويتســبب نقــص الغــذاء يف انتشــار 
األوبئــة، يجــد 21 مليــون شــخٍص صعوبــة يف الحصــول عــى الغــذاء، وفقــد أكــر مــن عــرة آالف شــخص حياتهــم، واضطــر 
ثالثــة ماليــن شــخص إىل مغــادرة منازلهــم. لقــد وصلنــا إىل 1,5 مليــون شــخص باملســاعدات التــي قدمناهــا لليمــن يف عــام 

2020 وحــده. وقدمنــا   معظــم املســاعدات يف مجــاالت الغــذاء والحايــة التــي هــي بأمــس الحاجــة إليهــا يف اليمــن.

1 34

فلسطين
تــزداد الحيــاة يف فلســطن صعوبــة يومــاً بعــد يــوم منــذ االحتــالل اإلرسائيــي عــام 1948. هنــاك مــا يقــرب مــن مليــوين شــخص 
يعيشــون تحــت الحصــار املســتمر يف غــزة محرومــن مــن االحتياجــات الحياتيــة األساســية. وقــد نجحنــا يف الوصــول إىل مئــات 
اآلالف مــن األشــخاص يف غــزة مــن خــالل النشــاطات التــي قمنــا بــه لســنوات عديــدة. يف عــام 2020 وحــده، اســتفاد 159 ألــف 

شــخص مــن نشــاطاتنا يف مجــال الصحــة والغــذاء والتعليــم واليتيــم وغريهــا.

1 20

اليمن • فلسطين

وع بحسب القطاع وع بحسب القطاعكثافة الم�ش كثافة الم�ش

8

70

51.433.529 ₺

القطاع

)P(  وع الم�ش

المستفيد
1.557.641

مقدار المساعدة

6

43

32.627.911 ₺

القطاع

)P(  وع الم�ش

المستفيد
159.694

مقدار المساعدة

القطاع غ�ي 
ي
الغذا�ئ

2.241.999 ₺ 
(%4,36)

5 P

التعليم
2.102.447 ₺ 

(%4,09)
5 P

المياه والرصف 
الصحي والنظافة
145.988 ₺ (%0,28)
1 P

الصحة
1.509.227 ₺ 

(%2,93)
7 P

الحماية
11.103.239 ₺ (%21,59)

15 P

المأوى 
سكان والإ

2.114.430 ₺ 
(%4,11)

2 P

الثقافة
77.844 ₺ (%0,15)
1 P

الئمن الغذائ
32.138.356 ₺ (%62,49)

34 P

يتناسب حجم مخطط البالون مع مقدار المساعدة.يتناسب حجم مخطط البالون مع مقدار المساعدة.

الحماية
24.431.092 ₺ (%74,88)

20 P

سكان المأوى والإ
457.431 ₺ (%1,40)
1 P

الصحة
2.366.512 ₺ (%7,25)

7 P

الئمن الغذائ
3.370.583 ₺ (%11,43)

11 P

ي
القطاع غ�ي الغذا�ئ

877.594 ₺ (%2,69)
1 P

التعليم
764.699 ₺ 
(%2,34)

3 P

11
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باكستان
يعيــش حــوايل ثلــث الشــعب الباكســتاين عنــد خــط الفقــر. يؤثــر الفقــر وانعــدام التعليــم يف الغالــب عــى األطفــال األيتــام 
واملحتاجــن. ومــع ذلــك، فــإن باكســتان واحــدة مــن الــدول التــي اســتقبلت أكــرب عدد مــن املهاجريــن بعــد احتالل أفغانســتان. 
ــا نســاعد الباكســتانين املحتاجــن واملهاجريــن األفغــان ونعتنــي باألطفــال األفغــان الذيــن تيتمــوا يف الحــرب.  ونحــن بدورن
ُهــم للمســتقبل مــن خــالل دور األيتــام التــي قمنــا ببنائهــا. يف باكســتان، حيــث  ونســاعد األطفــال الباكســتانين واألفغــان ونُِعدُّ
املشــاكل الصحيــة عاليــة جــداً بســبب الهجــرة والفقــر، تــم اســتخدام معظــم املســاعدات ملشــاريع يف مجــال الصحــة. واســتفاد 

109 آالف شــخص مــن 46 مروعــاً أنجزناهــا يف باكســتان عــام 2020.
7

39

219.469

26.711.946 ₺

الصومال
فقــد 260 ألــف شــخص حياتهــم بســبب الجفــاف الــذي حصــل يف الصومــال عــام 2011، واضطــر مــا يقــرب مــن مليــون 
ــو  ــاهم خريج ــة. يس ــال الزراع ــة يف مج ــتدامة، وخاص ــاريع مس ــة إىل مش ــال بحاج ــم. الصوم ــادرة منازله ــخص إىل مغ ش
املدرســة الزراعيــة التــي أنشــأناها يف الصومــال يف تطويــر الزراعــة. باإلضافــة إىل ذلــك، قمنــا بإيصــال املســاعدات إىل 219 

ــاه والغــذاء ومســاعدة اليتامــى ومشــاريع أخــرى عديــدة. ألــف شــخص يف عــام 2020، عــرب مشــاريع يف تأمــن املي

5

46

109.397

26.718.673 ₺

1 291 17

باكستان • الصومال

القطاع

وع  )م( الم�ش

الشخص المستفيد

قيمة المساعدات

وع بحسب القطاع كثافة الم�ش

القطاع

وع  )م( الم�ش

الشخص المستفيد

قيمة المساعدات

وع بحسب القطاع كثافة الم�ش

2

195.077 ₺

القطاع

ي
مقدار الدعم العي�ن

ي
القطاع غ�ي الغذا�ئ

108.939 ₺
%55,84

التعليم
86.138 ₺
%44,16

الصحة
18.260.927 ₺ (%68,35)

4 P

الئمن الغذائ
487.316 ₺ (%1,82)
5 P

التعليم
620.319 ₺ (%2,32)

6 P

المياه والرصف الصحي والنظافة
4.612 ₺ (%0,02)
2 P

الحماية
4.883.286 ₺ (%20,13)

29 P

الئمن الغذائ
3.895.464 ₺ (%14,58)

17 P

الثقافة
917.425 ₺ 
(%3,43)

3 P

الصحة
8.079 ₺ (%0,03)
1 P

المياه والرصف الصحي والنظافة
4.627.013 ₺ (%17,32)

6 P

سكان المأوى والإ
462.734 ₺ (%1,73)
1 P

التعليم
153.005 ₺ (%0,57)
3 P

الحماية
16.648.226 ₺ (%62,33)

8 P

يتناسب حجم مخطط البالون مع مقدار المساعدة.يتناسب حجم مخطط البالون مع مقدار المساعدة.



ن النــاس حــول العالــم يكافحــون مــن أجل البقــاء عىل  هنــاك ماليــ�ي

ي الحــروب والرصاعات 
ي لحقت بهــم �ن

ار الــ�ت قيــد الحيــاة بعــد الئ�ن

ــع  ــدم توزي ــاف وع ــر والجف ــرض والفق ــة والم ــوارث الطبيعي والك

الدخــل بشــكل عــادل. ووقفنــا الــذي يهــدف إىل تلبيــة الحتياجــات 

الئساســية لــكل مضطهــد ومحتاج يقــدم خدماته ع�ب مشــاريع مثل 

ــم وتشــييد  ــة والتعلي ــاه والنظاف الغــذاء والصحــة والمــأوى والمي

ي الدائمــة.
المبــا�ن

اتيجيات  نســانية، نقــوم بتطويــر اســ�ت غاثــة الإ بصفتنــا هيئــة الإ

ــث  ــال البح ــي�ي أعم ــوم بتس ، ونق ن ــ�ي ــل المحتاج ــن أج ــة م التنمي

ــالت  ي ح
ــوري �ن ــل الف ــالل التدخ ــن خ ــوارث م ــاذ وإدارة الك نق والإ

الطــوارئ، وتطويــر وتنفيــذ مشــاريع خاصــة لحمايــة الئطفــال 

ــام. ي دور الئيت
ــ�ن ــة، ونب ــر مختلف ــون مخاط ــن يواجه ــام الذي الئيت

ف  ي 10 قطاعــات خاصــة بمســاعدات إنســانية تع�ت
إننــا ننشــط �ن

بهــا المؤسســات والمنظمــات الدوليــة، وهي:

ي
الئمن الغذا�ئ

ي
القطاع غ�ي الغذا�ئ

التعليم

الحماية

الصحة

المياه والرصف الصحي والنظافة

سكان المأوى والإ

الثقافة

الزراعة

نقاذ البحث والإ

Ru
an
da

المساعدات اإلنسانية 
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األمن الغذائي
استفاد حوايل 26 مليون شخص يف جميع أنحاء العامل من معونتنا الغذائية يف عام 2020. وقد تم 

تطوير 36 مروعاً يف مجال الغذاء، وتم تسليم املساعدات إىل أكر من 9,5 مليون شخص يف تركيا. 

ومشاريعنا يف مجال األمن الغذايئ تشمل األضاحي وإمدادات رمضان ووجبات اإلفطار واملساعدات 

الغذائية العامة واملساعدات النقدية للمحتاجن لراء املواد الغذائية.

ع البلدان تبعاً ملقادير املساعدات وعدد األشخاص املستفيدين يف مجال مروع األمن الغذايئ تََوزُّ

5897811.376.358134.624.253 ₺
وع مقدار المساعدةعدد المستفيدينالبلدالم�ش

501

حجم البالون متناسب مع مقدار المساعدة.

وع تبعاً للقطاع كثافة الم�ش

األمن الغذائي

منغوليا
2.331.565 ₺ 

(%0,89)
8 P

تركيا
97.529.878 ₺ (%37,27)

36 P

 سوريا 
73.192.554 ₺ (%27,97)

50 P

السودان
3.327.458 ₺

(%1,27)
22 P

لبنان
3.961.990 ₺

(%1,51)
16 P

الصومال
3.895.464 ₺ 

(%1,49)
17 P

ن  فلسط�ي
3.370.583 ₺

(%1,43)
11 P

إقليم أركان
1.791.228 ₺

(%0,68)
5 P

مورو
2.216.838₺ 

(%0,85)
11 P

بنغالديش
9.362.649 ₺ (%3,58)

27 P

النيج�ي
3.691.097 ₺

(%1,41)
17 P

طاجيكستان
(₺ (%0,08 220.832

2 P

ن بن�ي
537.363 ₺ (%0,21)
2 P

أفغانستان
667.211 ₺ (%0,25)
4 P

ألبانيا
763.558 ₺ (%0,29)
4 P

أذربيجان
1.196.146 ₺ (%0,46)
5 P

كازاخستان
102.466 ₺ (%0,04)
2 P

رسيالنكا
1.140.068 ₺ (%0,44)
9 P

الجبل الئسود
154.680 ₺ (%0,06)
3 P

كينيا
951.111 ₺ (%0,36)
5 P

موريتانيا 
80.835 ₺ (%0,03)
1 P

تونس
59.913 ₺ (%0,02)
1 P

انيا ن ت�ن
1.026.125 ₺ (%0,39)
9 P

نيبال
1.418.503 ₺ (%0,54)
6 P

كوسوفو
712.276 ₺ (%0,27)
8 P

العراق
929.103 ₺ (%0,36)
9 P

البوسنة والهرسك
655.126 ₺ (%0,25)
8 P

ون الكام�ي
177.266 ₺ (%0,07)
1 P

مقدونيا الشمالية
633.842 ₺ (%0,24)
9 P

جنوب أفريقيا
437.712 ₺ 

(%0,17)
3 P

مالوي
1.114.762 ₺ 

(%0,43)
2 P

بوركينا فاسو
1.796.772 ₺ 

(%0,69)
4 P

يا ليب�ي
83.155 ₺ 
(%0,03)

1 P

ليبيا
536.955 ₺ (%0,21)

4 P

بوروندي
430.336 ₺ 

(%0,16)
7 P

تشاد
1.072.728 ₺ 

(%0,41)
6 P

هنغاريا
152.160 ₺ 
(%0,06)

2 P

ص شمال ق�ب
52.500 ₺ (%0,02)

1 P

جورجيا
35.469 ₺ (%0,01)
1 P

موزمبيق
142.650 ₺ (%0,05)
1 P

الهند
1.080.032 ₺ (%0,41)
2 P

أوغندا
116.616 ₺ (%0,04)
1 P

توجو
167.376 ₺ (%0,06)
1 P

أوكرانيا
200.203 ₺ (%0,08)
2 P

ميانمار
75.890 ₺ (%0,03)
1 P

رواندا
128.385 ₺ (%0,05)
1 P

السنغال
114.363 ₺ (%0,04)
1 Pاليون س�ي

307.083 ₺ (%0,12)
4 Pرصبيا

419.867 ₺ (%0,16)
8 P

إندونيسيا
214.603 ₺ (%0,08)
4 P

ي 
جيبو�ت

281.401 ₺ (%0,11)
2 P

باكستان
487.316 ₺ 
(%0,19)
5 P

رومانيا
38.040 ₺ 
(%0,01)
1 P

نستان غ�ي ق�ي
230.549 ₺ (%0,09)
3 P

أثيوبيا
408.367 ₺ (%0,16)
3 P

كولومبيا 
23.646 ₺ (%0,01)
1 P

تايالند
920.693 ₺ (%0,35)
10 P

ساحل العاج
87.112 ₺ (%0,03)
1 P

مالي
1.958.898₺

(%0,75)
15 P

اليمن
32.138.356 ₺ (%12,28)

34 P
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رمضان واألضاحي
يف رمضــان 2020، وصلنــا إىل 2.018.612 محتاجــاً يف 81 واليــة يف تركيــا، وكذلــك يف مناطــق الحــروب 

واألزمــات حــول العــامل. مبســاعداتكم وتربعاتكــم، تــم توزيــع 246.857 طــرداً غذائيــاً، واســتفاد مــن 

هــذه الطــرود 1،079،640 شــخصاً. تــم تقديــم وجبــة اإلفطــار لـــ 601.940 شــخصاً، وتــم إيصــال 

الــزكاة وصدقــة الفطــر والفديــة إىل 137.244 محتاجــاً، وتوزيــع كســوة العيــد عــى 100 ألــف يتيــم.

تــم تقســيم األضاحــي املذبوحــة يف تركيــا ويف 52 دولــة يف أيــام عيــد األضحــى لعــام 2020 إىل 82 

ألفــاً و411 حصــة، واســتفاد مــن هــذه الحصــص 4 ماليــن و136 ألفــاً و332 محتاجــاً. وتــم توزيــع 

مالبــس العيــد عــى 184 ألــف يتيــم.

األمن الغذائي
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المعونات غير الغذائية
استفاد حوايل 3,8 مليون شخص حول العامل من مساعداتنا غري الغذائية يف عام 2020. 

وتم تنفيذ 60 مروًعا يف 16 دولة، وتوزيع هدايا العيد عى أكر من 184 ألف طفل 

يف عيد األضحى وحده. مشاريع املعونات غري الغذائية لدينا تشمل مالبس العيد 

والبطانيات والوقود واملالبس واألدوات املنزلية.

توزع الدول تبعاً لعدد املستفيدين ومقدار املساعدات يف إطار مروع املعونات غري الغذائية

137445.098.73519.436.576 ₺

291

المساعدات غير الغذائية

حجم البالون متناسب مع مقدار المساعدة.

وع تبعاً للقطاع كثافة الم�ش

وع مقدار المساعدةعدد المستفيدينالبلدالم�ش

ي
إيرا�ن

189.946 ₺ (%0,68)
1 P

الجبل الئسود
38.040 ₺ (%0,14)
1 P

الكشم�ي
136.981 ₺ (%0,49)
1 P

النيج�ي
37.288 ₺ (%0,13)
1 P

هنغاريا
57.060 ₺ (%0,20)
1 P ي

جيبو�ت
10.461 ₺ (%0,04)
1 P

 سوريا
14.628.802 ₺ (%52,12)

29 P

ليبيا
4.806.587 ₺ (%17,13)

3 P

ن فلسط�ي
877.594 ₺ 

(%3,13)
1 P

بنغالديش
475.500 ₺ 

(%1,69)
2 P

لبنان
350.408 ₺ 

(%1,25)
2 P

السودان
354.036 ₺ 

(%1,26)
1 P

العراق 
253.800 ₺ 
(%0,90)

1 P

تركيا 
3.574.762 ₺ (%12,74)

11 P
اليمن

2.241.999 ₺ (%7,99)
5 P
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بســبب الحــرب يف ســوريا، أصبــح النــاس بحاجــة إىل املــواد املعيشــية األساســية. فالحــرب التــي تــدوم 

ــدارك هــذا النقــص،  ــاً. لت ــذ عقــد مــن الزمــن تجعــل الوصــول إىل املالبــس والغــذاء والســكن صعب من

تقــوم هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية وحقــوق اإلنســان والحريــات IHH بتقديــم املالبس للســورين منذ تســع 

ســنوات، وتجعــل هــذه املعونــات متاحــة دامئــاً عــرب املحــالت الخرييــة. هــذه املحــالت الخرييــة التــي من 

خاللهــا يحصــل املتــرضرون مــن الحــرب بســهولة عــى املالبــس التــي يريدونهــا هــي حجــر أســاس هــذا 

املــروع. لقــد اســتفاد 572.117 شــخصاً مــن املحــالت الخرييــة التــي أقيمــت يف 16 منطقــة ســورية عام 

2020. وتــم تســليم مئــات اآلالف مــن املالبــس إىل املحتاجــن مــن خــالل املحــالت الخرييــة. كانــت هــذه 

املعونــات وســيلة لتأمــن معيشــة 114 ألــف أرسة.

المحالت الخيرية في سوريا

المعونات غير الغذائية
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التعليم
لقد استفاد أكر من مليون شخص حول العامل من نشاطاتنا التعليمية يف عام 2020. وتم تنفيذ 

131 مروًعا يف 25 دولة. تم إيصال املساعدات التعليمية ألكر من 13 ألف محتاج يف اليمن 

وحدها. مشاريعنا التعليمية تشمل تشييد املدارس وترميمها وتجديدها، وبناء السكن الطاليب، 

وبناء مختربات الكيمياء والحاسوب، وبناء الصاالت الرياضية، وتأمن املواد واملستلزمات التعليمية، 

وتنظيم الدورات املهنية، وطباعة وتوزيع الكتب واملجالت.

توزع الدول تبعاً لعدد املستفيدين ومقدار املساعدات يف إطار مروعنا التعليمي

143262.187.74122.856.178 ₺

التعليم

حجم البالون متناسب مع مقدار المساعدة.

وع تبعاً للقطاع كثافة الم�ش

وع مقدار المساعدةعدد المستفيدينالبلدالم�ش

441

سوريا
7.575.235 ₺ (%24,58)

44 P

تركيا
5.637.386 ₺ (%18,29)

13 P

ي
باتا�ن

1.739.056 ₺ (%5,64)
6 P

بنغالديش
2.680.729 ₺ (%8,70)

9 P

اليون س�ي
3.459.607 ₺ (%11,23)

8 P

اليمن
2.102.447 ₺ 

(%6,82)
6 P

ن فلسط�ي
764.699 ₺ 
(%2,48)

3 P

بوركينا فاسو
897.355 ₺ 
(%2,91)

2 P
باكستان

620.319 ₺ 
(%2,01)

6 P

المغرب
591.047 ₺ 

(%1,92)
1 P البوسنة

والهرسك
347,410 ₺ 

(%1,13)
3 P

ليبيا
868.686 ₺ 

(%2,82)
1 P

مقدونيا الشمالية
1.002.696 ₺ 

(%3,25)
3 P

السودان
885.550 ₺ 

(%2,87)
5 P

رسيالنكا
610.542 ₺ 

(%1,98)
2 P

الصومال
153.005 ₺ (%0,50)
3 P

لبنان
116.472 ₺ (%0,38)

2 P

جورجيا
39.410 ₺ (%0,13)
1 P

بوروندي
93.293 ₺ (%0,30)
2 P

العراق
165.522 ₺ (%0,54)
3 P

تشاد
49.081 ₺ (%0,16)
1 P

كوسوفو
15.692 ₺ (%0,05)
1 P

ساحل العاج
91.011 ₺ (%0,30)
1 P

انيا ن ت�ن
65.524 ₺ (%0,21)
2 P

النيجر
243.048 ₺ (%0,79)
3 P
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الحماية
هناك ما يقرب من 117 ألف يتيم نرعاهم بانتظام و38 داراً لأليتام قمنا 

ببنائها يف 13 دولة حول العامل. تتضمن مشاريعنا يف مجال الحاية والرعاية ما 

يي: متويل رعاية األيتام، وبناء دور األيتام، وإقامة حفالت الزفاف الجاعية، 

واملساعدة يف إنشاء أماكن العمل، وتنظيم الربامج السياحية.

توزع الدول تبعاً لعدد املستفيدين ومقدار املساعدات يف إطار مروع الحاية

277452.109.969141.961.012 ₺

الحماية

حجم البالون متناسب مع مقدار المساعدة.

وع تبعاً للقطاع كثافة الم�ش

وع مقدار المساعدةعدد المستفيدينالبلدالم�ش

641

أوغندا
452.866 ₺ (%0,26)
1 P

النيجر
254.175 ₺ (%0,15)
6 P

تركيا
33.133.407 ₺ (%18,95)

64 P

ن فلسط�ي
24.431.092 ₺ (%13,97)

20 P

سوريا 
12.086.772 ₺ (%6,91)

37 P

اليمن
11.103.239 ₺ (%6,35)

15 P

بنغالديش
6.795.324 ₺ (%3,89)

40 P

ألبانيا
6.946.629 ₺ (%3,97)

8 P

أفغانستان
5.600.185 ₺ (%3,20)

7 P

الصومال
16.648.226 ₺ (%6,91)

8 P

العراق
4.705.197 ₺ 

(%2,69)
12 P

مورو
4.341.613 ₺ 

(%2,48)
20 P

موريتانيا 
3.315.308 ₺ 

(%1,90)
1 P

Tanzania
2.634.010 ₺ 

(%1,51)
3 P

السودان
2.908.432 ₺ 

(%1,66)
7 P

لبنان
2.546.493 ₺ 

(%1,46)
10 P

رسيالنكا
3.520.075 ₺ 

(%2,01)
8 P

ي
باتا�ن

2.365.761 ₺ 
(%1,35)

32 P

أفغانستان
5.600.185 ₺ 

(%3,20)
7 P

اليون س�ي
2.769.958 ₺ 

(%1,58)
6 P

أثيوبيا
1.943.862 ₺ 

(%1,11)
4 P

تونس
2.485.548 ₺ 

(%1,42)
4 P

غانا
1.608.054 ₺ 

(%0,92)
3 P

إيران
1.525.587 ₺ 

(%0,87)
4 P

كينيا
1.354.673 ₺ 

(%0,77)
3 P

باكستان
7.345.499 ₺ (%4,20)

29 P

جورجيا
429.159 ₺ (%0,25)
3 P

نيبال
378.039 ₺ (%0,22)
5 P

زيمبابوي
54.771 ₺ (%0,03)
2 P

ي
هاي�ت

123.432 ₺ (%0,07)
1 P

مرص
503.542 ₺ (%0,29)
2 P

أذربيجان
571.374 ₺ (%0,33)
3 P

بوليفيا
21.959 ₺ (%0,01)
1 P

ميانمار
790.757 ₺ (%0,45)
2 P

مالي
341.537 ₺ (%0,20)
7 P

رصبيا
861.601 ₺ (%0,49)
5 P

إندونيسيا
1.254.674 ₺ (%0,72)
8 P

تشاد
64.906 ₺ (%0,04)
1 P

بوروندي
57.060 ₺ (%0,03)
1 P

ون الكام�ي
70.564 ₺ (%0,04)
1 P

الجبل الئسود
143.326 ₺ (%0,08)
3 P

بوركينا فاسو
681.629 ₺ (%0,39)
4 P
مقدونيا الشمالية
1.076.504 ₺ (%0,62)
3 P

ليبيا
16.319 ₺ (%0,01)
1 P

كوسوفو
162.431 ₺ (%0,09)
1 P

كولومبيا
23.646 ₺ (%0,01)
1 P

أوكرانيا
85.126 ₺ (%0,05)
1 P

نستان غ�ي ق�ي
1.114.319 ₺ (%0,64)
4 P

الكشم�ي
119.451 ₺ (%0,07)
1 P
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بــدأت أعالنــا يف بنــاء دور لأليتــام مــع احتــالل أفغانســتان. لقــد قمنــا ببنــاء دوٍر لألطفــال األيتــام الذين 

اضطــروا للهجــرة إىل باكســتان، ثــم انتــر بناؤهــا إىل دول أخــرى حتــى أصبح لدينــا اليــوم 38 داراً لأليتام 

يف 13 دولــة.  

إحــدى هــذه الــدور هــو دار الشــهيد أرن بلبــل لأليتــام الــذي بنينــاه يف الصومــال، وهــو اآلن يــأوي 

24 فتــاة يتيمــة، ويغطــي احتياجــات اليتامــى مــن املــأوى والصحــة والتعليــم والغــذاء، فيكــربون هنــا 

ليكونــوا أفــراداً أصحــاء. يحمــل هــذا امليتــم اســم أرن بلبــل، الفتــى الــذي استشــهد يف هجــوم إرهــايب يف 

طرابــزون عــن عمــر يناهــز خمســة عــر عامــاً.

دار الشهيد أرن بلبل لأليتام
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الصحة
قمنا بنشاطات يف مجال الصحة استفاد منها حوايل 1.7 مليون شخص يف 22 دولة يف عام 2020.  لقد 

أجرينا عملية إعتام عدسة العن )الساد( ألكر من 140 ألف شخص، يف إطار أعالنا التي بدأت عام 

2007.  يتم تنفيذ مشاريعنا الصحية تحت العناوين التالية: بناء املشايف والعيادات واملراكز الصحية 

وصيانتها وترميمها، إقامة العيادات امليدانية الجوالة، إنشاء مركز تربع الدم، بناء مراكز إعادة التأهيل، 

تأمن املعدات الطبية واألدوية والفحص الصحي عند الرضورة، القيام بحمالت التطعيم، إجراء 

املعاينة واملعالجة والعمليات الجراحية، تنظيم برامج الختان الجاعي.

توزع الدول تبعاً لعدد املستفيدين ومقدار املساعدات يف إطار مروعنا الصحي.

57162.121.34024.451.502 ₺

الصحة

حجم البالون متناسب مع مقدار المساعدة.

وع تبعاً للقطاع كثافة الم�ش

وع مقدار المساعدةعدد المستفيدينالبلدالم�ش

71

باكستان
18.260.927 ₺ (%47,80)

4 P

بنغالديش
3.767.120 ₺ (%9,86)

4 P

تركيا
3.110.758 ₺ (%8,14)

4 P

اليمن
1.509.227 ₺ (%3,95)

7 P

سوريا
2.813.061 ₺ (%7,36)

7 P

ن فلسط�ي
2.366.512 ₺ (%6,19)

7 P

مالي
2.197.437 ₺ (%5,75)

6 P

تونس
378.661 ₺ 
(%0,99)

2 P جنوب أفريقيا
485.300 ₺ 

(%1,27)
3 P

تشاد
400.000 ₺ 

(%1,05)
1 P

لبنان
367.010 ₺ 
(%0,96)

4 P

السودان
413.670 ₺ 
(%1,08)

2 P

رسيالنكا
400.000 ₺ 

(%1,05)
1 P

ميانمار
332.850 ₺ 
(%0,87)

2 P

العراق
324.738 ₺ 
(%0,85)

2 P

إقليم أركان
285.300 ₺ (%0,75)
1 P

أذربيجان
242.372 ₺ (%0,63)
1 P

النيجر
217.056 ₺ (%0,57)
1 P

الصومال
8.079 ₺ (%0,02)
1 P

الجبل الئسود
33.285 ₺ (%0,09)
1 P

ليبيا
89.800 ₺ (%0,24)
3 P

أوغندا
200.000 ₺ (%0,52)
1 P
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كانــت ســنة 2020 مــن أصعــب الســنوات التــي مررنــا بهــا عــى اإلطــالق. لقــد ســادت الفــوىض يف جميع 

أنحــاء العــامل، وخاصــة يف مجــال الصحــة، فقمنــا بزيادة أنشــطتنا يف مجــال الصحــة يف عــام 2020 وأنجزنا 

مشــاريع خاصــة يف بلــدان عديــدة حــول العــام. وإحــدى هــذه البلــدان كانت اليمــن التي تشــهد الحرب 

منــذ ســنوات. لقــد قمنــا بتوفــري أســطوانات األكســجن لـــ 24 مشــفى ومســتوصفاً يف اليمــن، وقدمنــا يف 

ذات الوقــت   27 ألــف لــر مــن الوقود وأســطوانات األكســجن ملركــز األوكســجن يف تعز. اســتفاد 14.591 

شــخصاً من هــذه املشــاريع.

مركز األوكسجين في اليمن
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المياه والصرف الصحي والنظافة
يف عام 2020 قمنا بتنفيذ أعال يف مجال املياه والنظافة، استفاد منها أكر من 85 ألف شخص 

محتاج. تكافح هيئتنا الجفاف واألمراض الوبائية من خالل افتتاح أكر من 10 آالف برئ مياه يف 

41 دولة. تتضمن مشاريع املياه والرف الصحي والنظافة ما يي: حفر اآلبار، بناء سبل املاء 

والقنوات املائية وصيانتها وترميمها، تأمن أدوات النظافة.

توزع الدول تبعاً لعدد املستفيدين ومقدار املساعدات يف إطار مروعنا يف مجال املياه والرف الصحي والنظافة.

59211.423.23617.047.496 ₺

المياه والصرف الصحي والنظافة

حجم البالون متناسب مع مقدار المساعدة.

وع تبعاً للقطاع كثافة الم�ش

وع مقدار المساعدةعدد المستفيدينالبلدالم�ش

الصومال
4.627.013 ₺ (%16,23)

7 P

مالي
5.468.544 ₺ (%19,18)

3 P

أفغانستان
3.314.901 ₺ (%11,62)

4 P

غينيا
3.029.211 ₺ (%10,62)

3 P

انيا ن ت�ن
1.822.111 ₺ (%6,39)

6 P

تشاد
2.354.352 ₺ (%8,26)

3 P

غانا
1.396.303 ₺ (%4,90)

3 P

كينيا
1.128.137 ₺ (%3,96)

3 P

اليون س�ي
920.736 ₺ (%3,23)

3 P
النيجر

674.620 ₺ 
(%2,37)

2 P

السودان
536.123 ₺ 
(%1,88)

3 P

ون الكام�ي
285.300 ₺ 

(%1,00)
2 P

سوريا
292.944 ₺ 

(%1,03)
3 P

أوغندا
797.025 ₺ 
(%2,80)

2 P زيمبابوي
797.025 ₺ 
(%2,80)

2 P

باكستان
4.612 ₺ (%0,02)

2 P

لبنان
208.853 ₺ (%0,73)
3 P

إندونيسيا
95.100 ₺ (%0,33)
1 P

ساحل العاج
9.320 ₺ (%0,03)
1 P

البوسنة والهرسك
37.953 ₺ (%0,13)
1 P

بوروندي
51.969 ₺ (%0,18)
1 P

ن بن�ي
49.928 ₺ (%0,18)
1 P

بنغالديش
116.783 ₺ (%0,41)
3 P

اليمن
145.988 ₺ (%0,51)
1 P

غواتيمال
39.410 ₺ (%0,14)
1 P

بوركينا فاسو
81.662 ₺ (%0,29)
2 P

يا ليب�ي
229.366 ₺ (%0,80)
1 P

71
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نقــوم ببنــاء آبــار ميــاه أكــر شــموالً يف املناطــق التــي ال يلبــي فيهــا حفــر اآلبــار القياســية الحاجــة. تســاهم 

آبــار امليــاه )العميقــة( املميــزة هــذه بشــكل كبــري يف تطويــر واســتدامة تربيــة الحيوانــات يف املناطــق التــي يتم 

بناؤهــا فيهــا. كــا أنهــا تســتخدم لــري األرايض الزراعيــة بأحواضهــا الواســعة ولهــا أهميــة حيويــة يف املناطــق 

التــي تعــاين مــن الجفــاف. ميكــن لبــرئ ميــاه )عميــق( أن يلبــي حاجــة حــوايل 5 آالف شــخص مــن املــاء.

آبار المياه المميزة )العميقة(
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اإليواء
استفاد 836 ألف شخص محتاج من مشاريعنا يف اإلسكان واإليواء يف عام 2020. تم إيصال 

مساعدات اإليواء إىل 600 ألف شخص يف سوريا والسودان وبنغالديش وحدها. يتم تنفيذ 

مشاريعنا يف مجال اإليواء تحت العناوين اآلتية: بناء املساكن، املساعدة يف اإليجار، إعداد الخيام 

للمحتاجن، إصالح وصيانة وترميم املشاريع املنفذة.

توزع الدول تبعاً لعدد املستفيدين ومقدار املساعدات يف إطار مشاريعنا يف اإليواء واإلسكان

4615182.74121.271.710 ₺

اإليواء

حجم البالون متناسب مع مقدار المساعدة.

وع تبعاً للقطاع كثافة الم�ش

وع مقدار المساعدةعدد المستفيدينالبلدالم�ش

تركيا
28.266 ₺ (%0,07)
1 P

مورو
187.377 ₺ (%0,47)
1 P

ألبانيا
95.100 ₺ (%0,24)
1 P

السودان
31.276 ₺ 
(%0,08)
1 P

جورجيا
91.037 ₺ (%0,23)
1 P

أذربيجان
261.525 ₺ (%0,66)
1 P

سوريا
35.022.199 ₺ (%88,01)

18 P

اليمن
2.114.430 ₺ (%5,31)

2 P

بنغالديش
760.800 ₺ 

(%1,91)
1 P

الصومال
462.734 ₺ 

(%1,16)
1 P

ن فلسط�ي
457.431 ₺ 

(%1,15)
1 P

لبنان
281.988 ₺ 

(%0,71)
2 P

181
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تســببت الحــرب يف ســوريا يف أزمــة إنســانية خطــرية. فنــزح 6,6 مليــون شــخص داخــل ســوريا. ويحــاول 

الناجــون مــن الحــرب البقــاء عــى قيــد الحيــاة يف الخيــام أو املبــاين املهجــورة. يعيــش 1,5 مليــون شــخص 

يف املخيــات وأغلبهــم مــن النســاء واألطفــال.

ــوت مــن الطــوب. يف عــام  ــواء. كان أحدهــا بي ــة لحــل مشــكلة اإلي ــر طــرق مختلف ــا بتطوي ــد قمن لق

2020، قمنــا بتنفيــذ مــروع البيــوت املصنوعــة مــن الطــوب، ووضعنــا العائــالت يف 14 ألــف بيــت مــن 

أصــل 20 ألــف بيــت قمنــا ببنائهــا. لقــد حققنــا الهــدف املرجــو مــن مــروع بيــوت الطــوب، وبدأنــا اآلن 

العمــل يف مروعنــا الجديــد.

مــع مشــاريعنا املتجــددة، شــمرنا عــن ســواعدنا لبنــاء بيــوت املعيشــة مبســاحة 40 مــراً مربعــاً، مجهــزة 

مبرحــاض ومطبــخ وفنــاء وميــاه نظيفــة وتركيبــات كهربائيــة وتريــف ميــاه الــرف الصحــي وخــزان ميــاه 

وأبــواب ونوافــذ حديديــة، وأســقف خرســانية. ال يــزال مــروع بيــوت املعيشــة مســتمراً.

بيوت من الطوب
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توزع الدول تبعاً لعدد املستفيدين ومقدار املساعدات يف إطار مروعنا الثقايف

4822160.1828.472.158 ₺ الثقافة
ال يستطيع املحتاجون يف أجزاء كثرية من العامل القيام بنشاطات ثقافية نظراً الفتقارهم إىل 

اإلمكانيات. فنقدم لهم املساعدات اإلنسانية وننقذهم من الوضع الصعب، ونقوم يف ذات الوقت 

بنشاطات تعليمية ونوفر لهم الحياة دون أن ينقطعوا عن دينهم وثقافتهم. يف عام 2020، قمنا 

بنشاطات ثقافية استفاد منها 164 ألف شخص أو يزيد.

الثقافة

حجم البالون متناسب مع مقدار المساعدة.

وع تبعاً للقطاع كثافة الم�ش

وع مقدار المساعدةعدد المستفيدينالبلدالم�ش

أوغندا
4.016.234 ₺ (%33,24)

2 P

السودان
571.516 ₺ (%4,73)

6 P النيجر
666.969 ₺ (%5,52)

6 P

مالي
876.962 ₺ (%7,26)

8 P

سوريا
963.132 ₺ (%7,97)

5 P

نيبال
951.000 ₺ (%7,87)

1 P

الصومال
917.425 ₺ (%7,59)

3 P

اليون س�ي
572.610 ₺ (%4,74)

3 P

تونس
713.250 ₺ (%5,90)

1 P

تركيا
382.084 ₺ 

(%3,16)
1 P

بنغالديش
249.216 ₺ 
(%2,06)

2 P

ن بن�ي
222.458 ₺ 

(%1,84)
5 P

أوكرانيا
205.247 ₺ 

(%1,70)
1 P

مقدونيا الشمالية
142.650 ₺ (%1,18)
1 P

ألبانيا
380.400 ₺ (%3,15)

1 P

اليمن
77.844 ₺ (%0,64)
1 P

روسيا
101.757 ₺ (%0,84)
1 P

غينيا
54.778 ₺ (%0,45)
2 P

يا ليب�ي
357 ₺ (%0,00)
1 P

ون الكام�ي
16.643 ₺ (%0,14)
1 P

81
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توزع الدول تبعاً لعدد املستفيدين ومقدار املساعدات يف إطار مروعنا الزراعي

111.500277.887 ₺ الزراعة
ال تساهم املشاريع الزراعية يف تنمية البالد فحسب، بل تصبح أيضاً وسيلة يف مكافحة الجوع، 

وتخلق فرص العمل للمحتاجن. قمنا بدعم أكر من 50 ألف شخص باملشاريع الزراعية التي 

أنجزناها يف عام 2020. تتضمن مشاريعنا الزراعية األنشطة الزراعية ومساعدة املزارعن.

الثقافة

وع مقدار المساعدةعدد المستفيدينالبلدالم�ش

سوريا
2.504.773 ₺ (%100,00)

2 P



4647

 IHH التقرير السنوي لعام 2020 لهيئة اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية

توزع الدول تبعاً لعدد املستفيدين ومقدار املساعدات يف إطار مروع البحث واإلنقاذ

11767.046 ₺ البحث واإلنقاذ
تتدخل وحدة البحث واإلنقاذ التابعة لهيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان والحريات IHH يف 

حاالت الزالزل والكوارث األخرى التي تحدث يف تركيا وحول العامل، وتنقذ األرواح من املوت. لدين 

فريق مكون من أكر من 850 عامالً محرفاً ومتطوًعا جاهٌز ألي كارثة قد تحدث. ومركز تنسيق 

الكوارث )AKOM( الذي أسسناه يف بورصة يواصل أعاله للقيام باملداخلة الفعالة والرسيعة يف أي 

زلزال ميكن أن يرضب منطقة بحر مرمرة.

البحث واإلنقاذ

وع مقدار المساعدةالبلدالم�ش

تركيا
2.135.752 ₺ (%100,00)

8 P
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ــذي بلغــت شــدته 6,6 درجــة عــى  ــزال ال ــر 2020. تســبب هــذا الزل ــزال يف إزمــري يف 30 أكتوب حصــل زل

مقيــاس ريخــر يف إلحــاق أرضار جســيمة ببعــض املبــاين وجعــل املواطنــن تحــت األنقــاض. اتخــذت فــرق 

ــات IHH اإلجــراءات عــى  ــوق اإلنســان والحري ــة اإلنســانية وحق ــة اإلغاث ــة لهيئ ــاذ التابع البحــث واإلنق

الفــور وتــم إرســالها إىل املنطقــة مــع 504 أشــخاص مــن 33 واليــة. ضمــدت هــذه الفــرق جــراح مواطنينــا 

ــات  ــذ عملي ــع تنفي ــب م ــاً إىل جن ــة، جنب ــام باإلســعافات األولي ــن خــالل القي ــزال م ــن الزل ــن م املترضري

البحــث واإلنقــاذ مســتعينن بـــ 76 ســيارة وزورق واحــد للبحــث واإلنقــاذ ومطبــخ جــوال. وبقيــت فرقنــا يف 

املنطقــة حتــى اختفــت تأثــري الزلــزال.

زلزال إزمير



نســان  الإ وحقــوق  نســانية  الإ غاثــة  الإ هيئــة  باعتبارنــا  إننــا 

ــاة  ــش حي ــن أن كل إنســان يســتحق أن يعي ــات IHH نؤم والحري

كريمــة دون الحاجــة إىل المســاعدة، ونؤمــن أن هــذا لــن يكــون 

ــا نطــور  نســان. إنن ــة والدفــاع عــن حقــوق الإ ــا إل بالعدال ممكن

الئفــراد والمجتمعــات  تدافــع عــن حقــوق  ي 
الــ�ت المشــاريع 

وتحــول دون انتهاكهــا، ونقــوم بمبــادرات مــن شــأنها أن تحــرك 

ــالزم إزاء  ــة لإجــراء ال ــة الدولي ــرأي العــام والمحافــل القانوني ال

ــروب. ــات والح ــق الرصاع ي مناط
ــل �ن ي تحص

ــ�ت ــاكات ال النته

الدفاع 
عن حقوق 

اإلنسان
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المؤتمرات واالجتماعاتحمالت التوعية

 IHH ــات نســان والحري ــوق الإ نســانية وحق ــة الإ غاث ــة الإ هيئ

 )ICVA( ي المجلــس الــدوىلي للمنظمــات الطوعيــة
عضــو �ن

ي 
نســانية �ن الــذي يعــد أحــد أكــ�ب شــبكات التصــالت الإ

ــة  ــت هيئ ــام 2020، انضم ي ع
ــام 2018. �ن ــذ ع ــم، من العال

نســان والحريــات IHH إىل  نســانية وحقــوق الإ غاثــة الإ الإ

اللجنــة الستشــارية المجلــس الــدوىلي للمنظمــات الطوعيــة 

ــام 2030.  اتيجية ICVA لع ــ�ت ــم اس ي تقيي
ــاهمت �ن ICVA وس

نت بســبب الوباء.  ن�ت ي المؤتمــر الســنوي لـــ  ICVA، الــذي عقــد عــ�ب الإ
اضيــة �ن هــذا العــام، تــم توفــ�ي مشــاركة اف�ت

ق  ي منطقــة الــ�ش
ي شــهر أغســطس، تــم الجتمــاع أوناليــن مــع أعضــاء المجلــس الــدوىلي للمنظمــات الطوعيــة �ن

و�ن

ــا. الئوســط وشــمال إفريقي

)ICVA( الجتماعات مع المجلس الدولي للمنظمات التطوعية

ن  ن عــىل الكحــول والمخــدرات )AMATEM( والمخاتــ�ي والعامل�ي ن وأطبــاء مركــز معالجــة المدمنــ�ي بمشــاركة المعلمــ�ي

ي بحّيــك 
ن والمنظمــات غــ�ي الحكوميــة، انعقــد المؤتمــر الــذي أطلقنــاه عــام 2018 تحــت عنــوان “اعتــ�ن الدينيــ�ي

ي هــذا المؤتمــر تــم لفــت 
ي أوربــا. �ن

ي بــالد البلقــان و 6 دول �ن
ي تركيــا، و�ن

ي 36 مدينــة �ن
ومدرســتك - ل للمخــدرات!”، �ن

دمــان، وتســليط الضــوء عــىل الئبعــاد الئكاديميــة للمســألة مــن  ي مكافحــة الإ
ي �ن

النتبــاه إىل دور المجتمــع المــد�ن

ي ثــالث نــدوات إحداهــا دوليــة.
خــالل المشــاركة �ن

ي مجال مكافحــة المخدرات. 
ي عــام 2020 بالعديد مــن المشــاريع �ن

ي تواصــل نشــاطها أيضــاً �ن
قامــت هيئتنــا الــ�ت

دمــان. يمكنكــم  ي مكافحــة الإ
ي �ن

دمــان ودور المجتمــع المــد�ن ي ديســم�ب 2020، تــم نــ�ش تقريــر هيئتنــا حــول الإ
و�ن

www.ihh.org.tr : الوصــول إىل التقرير عــ�ب العنــوان التــاىلي

دمان والفساد مكافحة الإ

ــذي يقــدم  ــة ال ســالمية البوليفي ــة الإ ــر الجمعي ــد مؤتم انعق

ي مســجد الســالم 
برنامجاً استشــارياً ســنوياً لمســلمي بوليفيا، �ن

نســانية وحقــوق  غاثــة الإ ي العاصمــة لبــاز، برعايــة هيئــة الإ
�ن

ي 
ــالمية �ن ــة الإس ــع الجمعي ــاون م ــات، بالتع ــان والحري نس الإ

بوليفيــا ومركــز إســالميكو بوليفيانــو.

نــاث  نامــج أكــ�ش مــن 60 مشــاركاً مــن الذكــور والإ حــرصن ال�ب

ــوكري  ــوسي وأورو وس ــروز وبوت ــانتا ك ــة س ــن مدين ن م ــ�ي قادم

ي لبــاز، رساب أوزجوشــكون، وإطالعها 
كيــة �ن ة الجمهوريــة ال�ت وكوتشــابامبا ولبــاز. وقبيــل المؤتمــر، تمــت زيــارة ســف�ي

ي القــارة.
نســان والحريــات IHH �ن نســانية وحقــوق الإ غاثــة الإ نامــج الــذي ســيتم تنفيــذه ونشــاطات هيئــة الإ عــىل ال�ب

ي بحقــوق 
ــو�ن اف القان ــه بالعــ�ت ــم الحتفــال في ــذي يت ــوم ال ي الي

�ن

ي 
الطفــل بنــاء عــىل اتفاقيــة الئمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل الــ�ت

نســانية  غاثة الإ تــم قبولهــا عــام 1989 عقــد وقف اليتيــم وهيئــة الإ

نســان والحريــات IHH والجمعيــة الدوليــة لحقــوق  وحقــوق الإ

ن  ن وجمعيــة أطفــال الئرض واتحــاد جمعيــات الالجئــ�ي الالجئــ�ي

هــا مــن المنظمــات غــ�ي الحكوميــة المشــاركة مؤتمــراً صحفيــاً  وغ�ي

ي ختامــه 17 منظمــة غــ�ي حكوميــة بيانــاً صحفيــاً 
كاً، أصــدرت �ن مشــ�ت

كاً. مشــ�ت

سالمي المؤتمر البوليفي الإ اليوم العالمي لحقوق الطفل

الدفاع عن حقوق اإلنسان



5455

 IHH التقرير السنوي لعام 2020 لهيئة اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية

الدعوات الدولية والمؤتمرات 
الصحفية ي 

إحيــاء لــروح هــذا الحــدث المقــدس، قمنــا بتنظيــم بــث مبــارسش عــ�ب يوتيــوب بمشــاركة 30 ألــف شــخص، �ن

 ، ن ــىلي يالجــ�ي ــس مأمور-ســن )Memur-Sen( ع ــم، ورئي ــت يلدري ــن رئيســنا بولن ــث كل م ــو. وحــرصن الب 30 ماي

ــد  ــف عب ــدز، والصحفــي والمؤل ــن يل ــور الدي ــة )Sosyal Doku( ن والرئيــس الفخــري لوقــف اللمســة الجتماعي

ــة  ــم كلم ــى كل منه ــعل، وألق ــد مش ــى، وخال ــد مصطف ــرة فائ ي أنق
ي �ن

ــطي�ن ــف�ي الفلس ــاك، والس ــن ديليب الرحم

ــة الفلســطينية. ن والقــدس والوعــي بالقضي ي فلســط�ي
ــة �ن ــا مــاوي مرمــرة، والئوضــاع الحالي ــوا فيه تحدث

ة  شــارة / Sinyal” الــذي أعددنــا خصيصــاً بمناســبة مــرور عــ�ش ي أعقــاب ذلــك، تــم بــث الفيلــم القصــ�ي “الإ
�ن

ي مــاوي مرمــرة ليلــة 31 مايــو.
ي وقعــت �ن

أعــوام عــىل حادثــة مــاوي مرمــرة، والــذي يتحــدث عــن الئحــداث الــ�ت

Şe- ــوان “الشــهادة أم أمــي؟ / ــب بعن ــو كلي ي فيدي
ــة مصــورة �ن ــف أغني ــام الموســيقار يوجــل أرزن بتألي  ق

ي مذكراتــه قبيــل استشــهاد فرقــان دوغــان، 
ي كتبهــا �ن

hadet mi Annem mi?” مســتوحاة مــن المالحظــات الــ�ت

ي أســطول / مــاوي مرمــرة.
أصغــر شــهيد �ن

ي عامه العارسش
أسطول الحرية )ماوي مرمرة( �ن

ن  ن والتنميــة، مــن أجــل الالجئــ�ي ي أطلقــت مشــاريع التحســ�ي
بــدأت المنظمــات غــ�ي الحكوميــة الــ�ت

ي معيشــتهم عــىل المســاعدات 
ي لبنــان الذيــن يتجــاوز عددهــم 500 ألــف شــخص، ويعتمــدون �ن

ن �ن الفلســطيني�ي

ــاكلهم. ــل مش ــاعدات لح ــة مس ــة؛ حمل الخارجي

ــه  ي بيان
ــات IHH، �ن نســان والحري ــوق الإ نســانية وحق ــة الإ غاث ــة الإ ــس هيئ ــب رئي ن أوروج، نائ ــال حســ�ي وق

ي هّجــرت مــن 
الصحفــي: “اليــوم، اتخــذت 22 منظمــة إجــراءات للوقــوف إىل جانــب العائــالت الفلســطينية الــ�ت

ي الزيــادة “.
وطنهــا. آمــل أن يســتمر هــذا الرقــم �ن

البيان الصحفي حول المخيمات الفلسطينية

الدفاع عن حقوق اإلنسان



نســان والحريات  نســانية وحقــوق الإ غاثة الإ إننــا بصفتنــا هيئــة الإ

ــام  نســانية مــن خــالل القي IHH نقــوم بأعمــال الدبلوماســية الإ

ن  ي يُفتقــر فيهــا إىل الدبلوماســية بــ�ي
ي الحــالت الــ�ت

بــدور فعــال �ن

ــأنها اتخــاذ الخطــوات  ــن ش ي م
ــ�ت ــات ال مكان ن الإ ــ�ي ــدول، وتأم ال

ــاذ  ــن وإنق ــىل المفقودي ــور ع ن والعث ــ�ي ــة المدني ــة لحماي الالزم

الئزمــات  تشــهد  ي 
الــ�ت المناطــق  ي 

�ن الئزمــات  وإنهــاء  الئرسى 

والحــروب والكــوارث الطبيعيــة. ونقــوم بالعديــد مــن المبــادرات 

ي العديــد مــن 
الرســمية والدبلوماســية للبحــث عــن حلــول �ن

ــد  ــاطة عن ــام بالوس ــان، والقي نس ــاة الإ ــم حي ي ته
ــ�ت ــا ال القضاي

ــن  نســانية. م ــام المســاعدات الإ ــات أم ــة العقب ورة، وإزال ــرصن ال

ي جميــع هــذه المجــالت أكــ�ش إنتاجيــة، 
أجــل جعــل أعمالهــا �ن

ــن  ــا، ولك ي منطقتن
ــا و�ن ي بلدن

ــط �ن ــس فق ــا لي ــل هيئت ــم تمثي يت

ي تعــ�ن بالخدمــات 
ي العديــد مــن المحافــل الدوليــة الــ�ت

أيًضــا �ن

ن المحــىلي  نســانية، مــن خــالل تعزيــز عالقاتهــا عــىل المســتوي�ي الإ

. ــدوىلي وال

الدبلوماسية 
اإلنسانية 

والعالقات 
الدولية
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ن الئطــراف  نســان والحريــات IHH، نلعــب دور الحكــم والوســيط بــ�ي نســانية وحقــوق الإ غاثــة الإ باعتبارنــا هيئــة الإ

نقــاذ حيــاة الئبريــاء الذيــن تــم  ي مناطــق الحــروب والئزمــات، ونقــوم بجهــود دبلوماســية إنســانية لإ
المتصارعــة �ن

. ي
أخذهــم رهائــن واعتقالهــم بشــكل غــ�ي قانــو�ن

ــالت 	  ــة؛ 3 عائ ــف و23 عائل ــمل أل ــم ش ــالل ل ــن خ ــا م ــاطات حققن ــذ نش ــا بتنفي ــام 2020، قمن ي ع
·�ن

ضافــة إىل ذلــك، قدمنــا    ســودانية، و992 عائلــة عراقيــة، و24 عائلــة لبنانيــة، و3 عائــالت إثيوبيــة. بالإ

ي ليبيــا 
ي تركيــا. وتــم تحريــر ثالثــة رهائــن أتــراك �ن

ي لـــ 242 عائلــة �ن
خدمــات الحمايــة والدعــم القانــو�ن

ــن. ــراك الآخري ن الئت
ْ ــ�ي فــراج عــن المواطن ــا الدعــم لالإ ــا. وقدمن ــوا إىل تركي ونِقل

ــة 	  ن دول ــ�ي ــة ب ــالم الموقع ــة الس ــت باتفاقي ي تأسس
ــ�ت ــة )TPMT( ال ــة المراقب ي لجن

ــا �ن ــتمر عضويتن تس

ــام 2013. ي ع
ــالمية )MILF( �ن س ــورو الإ ــر م ــة تحري ن وجبه ــ�ي الفلب

ات الجتماعــات خــالل 	  ســهام لتســي�ي عمليــة الســالم بشــكل ســليم مــن خــالل القيــام بعــ�ش تــم الإ

نــت.   ن�ت اجتماعــات الوليــة الئربعــة، وجهــاً لوجــه وعــ�ب الإ

تــم اســتضافة ضيــوف مــن دول عديــدة مــن بينهــا ســوريا والعــراق ومــرص وأفغانســتان وليبيــا واليمــن 	 

نســانية. ، وتــم تبــادل المعلومــات حــول الدبلوماســية الإ ن وتايالنــد وقطــر ولبنــان وفلســط�ي

ي ليبيــا إىل تركيــا، وُعقــدت العديــد 	 
تمــت دعــوة زعمــاء قبائــل التبــو والطــوارق والئمازيــق الئكــ�ش نفــوذاً �ن

مــن الجتماعــات الرســمية، وتمــت زيــارة المنظمــات غــ�ي الحكومية.

نســانية، خاصــة لمنظماتنــا وطــالب 	  تم تقديــم العديــد مــن العــروض التقديميــة حــول الدبلوماســية الإ

جامعاتنا.

نسانية )أوتشا( ي إدلب بالتعاون مع مكتب الئمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإ
ن �ن وع المخ�ب م�ش

ي منطقــة معــرة مرصيــن 
ن �ن ي 41 مخيمــا لالجئــ�ي

ن اليومــي �ن ي تمــوز 2020، يتــم توزيــع الخــ�ب
وع الــذي بــدأ �ن ي المــ�ش

�ن

وع الــذي سيســتمر لمــدة عــام واحــد، يتلقــى  وع 25 ألــف شــخص.  هــذا المــ�ش بإدلــب. يســتفيد مــن هــذا المــ�ش

نســان  نســانية وحقوق الإ غاثة الإ نســانية. هيئــة الإ التنســيق والتمويــل مــن مكتب الئمم المتحدة لتنســيق الشــؤون الإ

وع وإعــداد التقرير عن جميــع مراحله. وع والمســؤولة عــن تنفيذ المــ�ش والحريــات IHH هــي المقــاول الرئيــسي للمــ�ش

ن ي السودان بالتعاون مع المفوضية السامية لالئمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي
ن �ن وع مخيم الالجئ�ي م�ش

يــك رئيــسي للمفوضيــة الســامية  نســان والحريــات IHH منــذ نوفمــ�ب ك�ش نســانية وحقــوق الإ غاثــة الإ تعمــل هيئــة الإ

ي 
يــواء والمســاعدات غــ�ي الغذائيــة وإصــالح المخيمــات الــ�ت ي مســائل تخــص الإ

ن �ن لالئمــم المتحــدة لشــؤون الالجئــ�ي

ي بالدهم، 
ي اضطروا للهجرة إىل الســودان بســبب الضطرابــات الداخليــة �ن يعيــش فيهــا أكــ�ش مــن 60 ألــف لجئ إثيــو�ب

. ن وذلــك بنــاء عــىل دعــوة المفوضيــة الســامية لالئمــم المتحــدة لشــؤون الالجئ�ي

نســان والحريــات IHH أكــ�ش مــن 6 آلف خيمــة،  نســانية وحقــوق الإ غاثــة الإ وع، أقامــت هيئــة الإ ي إطــار هــذا المــ�ش
�ن

ي نفــس الوقــت، 
. �ن ن يــواء الالجئــ�ي وقامــت ببنــاء أكــ�ش مــن 750 بيــت شــجرة تُعــرف باســم بيــوت راكوبــا التقليديــة، لإ

يصــال المســاعدات غــ�ي غذائيــة إىل  نســان والحريــات IHH أعمالهــا لإ نســانية وحقــوق الإ غاثــة الإ تواصــل هيئــة الإ

. ن مخيمــات أم راكوبــا وتونيدبــة لالجئــ�ي

ية ي إدلب بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجمعية إنسان الخ�ي
وع العيادة الجوالة �ن م�ش

وع لمــدة 9 أشــهر مــن خــالل تشــغيل عياداتنــا  بالتعــاون مــع منظمــة الصحــة العالميــة وتمويلهــا، سيســتمر المــ�ش

ي إدلــب، حيــث يتم توفــ�ي الحتياجات الصحيــة الئساســية وخدمة الفحص 
ن �ن ن مركزيتــ�ي ي نقطتــ�ي

المتنقلــة العاملــة �ن

وع يوميــاً. وخدمــة العــالج الئساســية. يســتفيد أكــ�ش مــن 250 شــخصاً مــن هــذا المــ�ش

المشاريعتحرير الئرسى والرهائن - لم شمل الئرسة

الدبلوماسية اإلنسانية والعالقات الدولية
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ي ســوريا، ومــا زالــت أكــ�ش مــن 7 آلف امــرأة تتعــرض 
لقــد تــم حــ�ت الآن ســجن أكــ�ش مــن 13 ألــف و500 امــرأة �ن

ــزال  نســان. لقــد اســتخدم النظــام الســوري ول ي ــواع التعذيــب الــذي ل يليــق بالإ للتعذيــب والغتصــاب وكل أن

ي مــن إســطنبول إىل هطاي للفت 
ي انطلقت العــام الما�ن

” الــ�ت يســتخدم اغتصــاب النســاء كســالح. و”قافلــة الضمــ�ي

 ،” ي ســوريا، تنشــط هــذا العــام تحــت اســم “حركــة الضمــ�ي
ي الحــرب �ن

ي تعيشــها النســاء �ن
النتبــاه إىل الدرامــا الــ�ت

ن  ن والمدافع�ي ن والئكاديميــ�ي ن والصحفيــ�ي زالــة العقبــات أمــام الحريــة. وتتلقــى هــذه الحركــة الدعــم مــن السياســي�ي لإ

نســان مــن مختلــف أنحــاء العالــم. عــن حقــوق الإ

ات اللقــاءات، وقامــت  نســان والحريــات )IHH( عــ�ش نســانية وحقــوق الإ غاثــة الإ ي عــام 2020، أجــرت هيئــة الإ
�ن

ن مــن الســجون والذيــن كانــت قــد حددتهــم مســبًقا  بأعمــال متعــددة الئوجــه لإخــراج النســاء والئطفــال المعتقلــ�ي

خــالل هــذه اللقــاءات. وأســفرت عــن هــذه الجهــود إطــالق رساح آلف الســجينات.

نســانية  اكــة وشــبكة التصــالت الإ نســانية )OCHA( أســبوع ال�ش مكتــب الئمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإ

ايــر 2020 )HNPW( وفعاليــات التحــول المحــ�ي الخاصــة بالمجلــس الــدولي للمنظمــات الطوعيــة )ICVA(، ف�ب

نظــم المجلــس الــدوىلي للمنظمــات الطوعيــة )ICVA( جلســة بعنــوان “التحــول المحــىلي والتعــاون الئكــ�ش شــمولً”، 

 . ي
نســا�ن نســانية )HNPW( التابع مكتب الئمم المتحدة للتنســيق الإ اكة وشــبكة التصــالت الإ وذلــك خــالل أســبوع ال�ش

نســان  نســانية وحقــوق الإ غاثــة الإ ي هيئــة الإ
، منســق العالقــات الدوليــة �ن ن وخــالل الجلســة، قــدم طلحــة كســك�ي

ي تركيــا وإندونيســيا 
نســانية �ن غاثــة الإ ي تقدمهــا منظمــات الإ

ســهامات الــ�ت والحريــات، عرضــاً تقديميــاً تنــاول فيهــا الإ

ي البلدان 
غاثــة الدوليــة �ن نســانية الدوليــة. وتــم التطــرق إىل كيــف تقــوم منظمــات الإ ن لنظــام المســاعدات الإ والصــ�ي

اكات مــع المجتمعــات  ــة بإيصــال المســاعدات إىل مناطــق الئزمــات، وكيــف يتفاعلــون ويبنــون الــ�ش غــ�ي الئوروبي

نســانية. ي مجال المســاعدات الإ
المحليــة والجهــات الفاعلــة، وكيــف يطورون العالقــات مع الجهات الفاعلــة الدولية �ن

ي جنيف )GPW(، صعوبات التعليم أثناء وبعد وباء كوفيد 19-، نوفم�ب 2020
أسبوع السالم �ن

ي شــهر نوفمــ�ب من كل عــام ويناقــش النشــاطات الرامية 
ي جنيــف �ن

ي جنيــف هــو أســبوع يقــام �ن
أســبوع الســالم �ن

نســانية  غاثــة الإ ي هيئــة الإ
ن منســق العالقــات الدوليــة �ن ي جميــع أنحــاء العالــم. شــارك طلحــة كســك�ي

لبنــاء الســالم �ن

ي أقيمــت بعنــوان “صعوبــات التعليــم أثنــاء وبعــد وبــاء كوفيــد 19-”، 
ي الجلســة الــ�ت

نســان والحريــات �ن وحقــوق الإ

ي تركيــا.
ن �ن ن الالجئــ�ي باعتبــاره متحدثــاً، وقــدم عرضــاً تقديميــاً حــول الوضــع التعليمــي للطــالب الســوري�ي

نسانية )OCHA(، غازي  الجتماعات الستشارية العليا )HLG( لمكتب الئمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإ
عنتاب

ي بنية الئمم المتحدة من أجل تحديد مسار 
نسانية )OCHA( عبارة عن كيان تأسس �ن مكتب تنسيق الشؤون الإ

ي حالت الحروب الئهلية والكوارث الطبيعية. يعمل عىل تنسيق أنشطة المساعدات 
نسانية �ن المساعدات الإ

نسانية. وتشكل  نسانية اعتماداً عىل النهج القطاعي الذي تتبعه الئمم المتحدة بشأن المساعدات الإ الإ
نسانية  غاثة الإ ن OCHA وهيئة الإ ي غازي عنتاب العالقة الئك�ش منهجية ب�ي

الجتماعات الستشارية العليا )HLG( �ن
ي 

نسان والحريات عضو �ن نسانية وحقوق الإ غاثة الإ شارة إىل أن هيئة الإ نسان والحريات IHH. يجدر الإ وحقوق الإ
كية منذ بداية الئزمة السورية. يجتمع أعضاء مجموعة  هذه المجموعة بالنيابة عن المنظمات غ�ي الحكومية ال�ت

ي 
ي الئسبوع أو ح�ت �ن

ي زمن الئزمات يجتمعون مرة واحدة �ن
ي الشهر، و�ن

الستشارة العليا بانتظام مرة واحدة �ن
ي اجتماعات مجموعة 

نسان والحريات IHH مشاركتها النشطة �ن نسانية وحقوق الإ غاثة الإ اليوم. واصلت هيئة الإ
ي عام 2020.

الستشارة العليا �ن

)ICVA( الجتماعات مع المجلس الدولي للمنظمات الطوعية

 )ICVA( ي المجلس الدوىلي للمنظمات الطوعية
نسان والحريات IHH عضو �ن نسانية وحقوق الإ غاثة الإ هيئة الإ

غاثة  ي عام 2020، انضمت هيئة الإ
ي العالم، منذ عام 2018. �ن

نسانية �ن الذي يعد أحد أك�ب شبكات التصالت الإ
 ICVA إىل اللجنة الستشارية المجلس الدوىلي للمنظمات الطوعية IHH نسان والحريات نسانية وحقوق الإ الإ

ي المؤتمر السنوي لـ  
اضية �ن اتيجية ICVA لعام 2030. هذا العام، تم توف�ي مشاركة اف�ت ي تقييم اس�ت

وساهمت �ن
ي شهر أغسطس، تم الجتماع أونالين مع أعضاء المجلس الدوىلي 

نت بسبب الوباء. و�ن ن�ت ICVA، الذي عقد ع�ب الإ
ق الئوسط وشمال إفريقيا. ي منطقة ال�ش

للمنظمات الطوعية �ن

نسان التابع لالئمم المتحدة جلسات مجلس حقوق الإ

ي مارس ويونيو وسبتم�ب هذا العام، 
ي العام، �ن

ي جنيف ثالث مرات �ن
نسان بانتظام �ن يجتمع مجلس حقوق الإ

ي أقيمت أونالين بسبب الوباء.
ي الجلسة 43 و44 و45 ال�ت

تمت المشاركة �ن

مؤتمر مستقبل سوريا الرابع، يونيو 2020

نت هذا العام. تشارك هيئة  ن�ت ي سنوياً، ع�ب الإ تم عقد مؤتمر مستقبل سوريا الذي ينظمه التحاد الئورو�ب
ي هذا المؤتمر كل عام، حيث يتم مناقشة مستقبل سوريا 

نسان والحريات IHH �ن نسانية وحقوق الإ غاثة الإ الإ
نسانية. نسانية والدبلوماسية الإ من حيث المساعدات الإ

ي شاركت فيها هيئتنا عام 2020:
فيما يىلي بعض الجتماعات ال�ت

ORGANİZATİON              DATE

 05.02.2020
6.02.2020

15.06.2020
6.10.2020

28.10.2020
6.11.2020

17.11.2020
26.11.2020
8.12.2020

11.12.2020

حركة الضم�ي

العالقات الدولية

العالقات الدولية

 تنسيق أك�ش شمولية لجنوب الكرة الئرضية، جنيف
نسانية، مركز أبحاث مناطق الرصاع CHS – الدوحة عرض تقديمي حول الدبلوماسية الإ

UN Global Contact 20th Anniversary leaders summit
Peace Building in Afghanistan
Finland’s Role in Peacemaking

Geneva Peace Week
Women’s Role in Peacemaking in Afganistan

America Peace Workshop
Civil Military Coordination

نسانية بالممارسة، جامعة مديبول الدبلوماسية الإ

الدبلوماسية اإلنسانية والعالقات الدولية
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زيادة 
الطاقة 

االستيعابية
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ي تلعــب دوراً استشــارياً اعتمــاداً عــىل 
ي هيئتنــا مكانــة مركزيــة لالنســجام الــذي يســ�ي عــ�ب لجنــة النســجام الــ�ت

�ن

ن العام ومنســق النســجام ومنســق العالقــات الدولية. يتم تســي�ي الفعاليــات لضمان  ن مــن الئمــ�ي أعضائهــا المكونــ�ي

فــة بها، والمبــادئ الئخالقية  ات العملية المع�ت النســجام للضوابــط والمعايــ�ي المهنيــة، والمعاي�ي الداخليــة، والخــ�ب

عية. وال�ش

نســان والحريــات IHH وفقاً للقيــم الئخالقية  نســانية وحقــوق الإ غاثة الإ تتشــكل سياســة النســجام لــدى هيئــة الإ

غاثــة  ي هيئــة الإ
ن �ن يعــات المحليــة والدوليــة. تســاعد فعاليــات النســجام العاملــ�ي والمعنويــة وكذلــك وفقــاً للت�ش

ن يترصفون بمســؤولية  نســانية عــىل فهم مســؤولياتهم بشــكل أفضل. وبهــذه الطريقة، يتــم التأكد مــن أن العامل�ي الإ

ام باللوائــح  ن ي ثقافــة الهيئــة. فالمســؤولية الكاملــة تتحقــق مــن خــالل اللــ�ت
كاملــة وأن مفهــوم النســجام قــد ترســخ �ن

.IHH نســان والحريــات نســانية وحقــوق الإ غاثة الإ القانونيــة ومبــادئ عمــل هيئــة الإ

نســانية  غاثــة الإ ي يســلموها لهيئــة الإ
عــات الــ�ت ن مــن أن الت�ب ن أن يكونــوا واثقــ�ي يجــب عــىل المجتمــع والمانحــ�ي

وعــة وتحقيــق الفوائــد المتوقعــة. تقــوم  نســان والحريــات والجهــود التطوعيــة تســتخدم لئغــراض م�ش وحقــوق الإ

وحــدة النســجام بتطويــر الإجــراءات المتعلقــة بنشــاطات IHH وفقــاً للمعايــ�ي الدوليــة.

نســان والحريــات IHH جميــع أنشــطتها، وتقــوم بالئعمــال والإجــراءات  نســانية وحقــوق الإ غاثــة الإ تنفــذ هيئــة الإ

 IHH وقــد تــم إعــداد الدليل المؤســسي لـــ . ي دليــل IHH المؤســسي
المتعلقــة بهــذه الئنشــطة، وفقــاً للوائــح الــواردة �ن

مــن أجــل أن تعمــل جميــع الوحــدات بانســجام، ويتــم تنفيــذ أنشــطتها وفقــاً لالئهــداف المرجــوة منهــا. يتضمــن 

ي ستســتخدمها الوحــدة المعنيــة، والتعليمــات الواجــب اتباعهــا أثنــاء قيامهــا بعملهــا.
الدليــل الســتمارات الــ�ت

يعمــل النســجام عــىل التأكــد مــن أن نشــاطات الهيئــة تســ�ي بمــا يتوافــق مــع اللوائــح والتوجيهــات، وأن اللغــة 

ي الســاحة 
ن أهدافه نذكــر كذلك متابعــة صــورة الهيئة �ن المســتخدمة مــن قبــل الهيئــة متوافقــة مــع ثقافتهــا. ومــن بــ�ي

ي مجــال المتثــال، والقيــام بمتابعــة دوريــة لالمتثــال، ودعــم المتثال داخــل الهيئة. 
الدوليــة مــن خــالل التخصــص �ن

ي المهــام الئساســية، يتم تنفيذ مهمــة المراقبة 
ي برنامــج التوجيــه. و�ن

ن تدريــب النســجام الئســاسي �ن وقــد تــم تضمــ�ي

كاء. عــات وال�ش الموجهــة للت�ب

ي لعــب دور الــرادار. 
ي كل حالــٍة، تســتمر �ن

ء الصحيــح �ن ي
ي تحــاول خلــق ثقافــة فعــل الــسش

وأعمــال النســجام الــ�ت

ن الئعمــال والإجــراءات، تــم تحقيــق توجــه جهود النســجام نحو الستشــارات  ي ظــل التوصيــات المقدمــة لتحســ�ي
و�ن

ي بــ�ن الحوكمــة الداخليــة. ويتــم النتقــال إىل تحقيــق مزيــد مــن المتابعــة للمهــام الــواردة مــن خــالل تصنيفهــا، 
�ن

شــارة وتنبيــه حالــة الستشــارة. ويتحــول النســجام إىل جانــب دور الــرادار الــذي يلعبــه، إىل دور إرســال الإ

احــات والتغذية  ي بنيــة يتم فيها نــ�ش ثقافة المؤسســة وتلقــي الق�ت
يتــم تصميــم ســفراء النســجام المؤســسي �ن

الراجعــة مــن أجــل التدريــب والتوعيــة. ويتــم وضــع خطــط إدارة المخاطــر بشــكل مســتمر ح�ت تصبــح الئعمــال أك�ش 

ي مــع ثقافة 
، بهــدف ضمان نظــام عــادل وأخال�ت عــالم والتعبــ�ي ي ســياق ثقافــة الإ

انســجاماً بقواعدنــا. ويتــم تفعيلــه �ن

النفتــاح المخطــط لها.

: زبدة القول، تعمل وحدة النسجام عىل القيام بما يىلي

ي ســيتم إنشــاؤها. 	 
ــ�ت ــة القائمــة وال ــادئ التوجيهي ــاً للمب ي متابعــة الئعمــال والإجــراءات وفق

تســاهم �ن

ن أو تعديــل الئعمــال والإجــراءات، وتدعــم اتخــاذ القــرارات وفقــاً  ة لتحســ�ي ويقــدم توصيــات مبــارسش

ي تملــك بنيــة الحوكمــة الداخليــة.
ي اللجــان الــ�ت

لثقافــة الهيئــة مــن خــالل المشــاركة �ن

غاثــة 	  ي أعمــال وإجــراءات هيئــة الإ
ي قــد تحــدث �ن

ي تهــدف إىل منــع المشــاكل الــ�ت
ترصــد الئنشــطة الــ�ت

ــوال  ــض الئم ــة تبيي ــات مكافح ــر سياس ــن تطوي ــات IHH، ويضم ــان والحري نس ــوق الإ ــانية وحق نس الإ

رهــاب والرشــوة والفســاد. ــل الإ وتموي

ي تقييــم المخاطــر وأنشــطة الفحــص. ويراقــب نشــاطات الهيئــة وتقــدم التوصيــات بشــأن 	 
تســاعد �ن

ــق والتحكــم  ــات التدقي ــف آلي ــة الفحوصــات.  تقــوم بتكيي ــ�ب مالءمــة وفعالي ــة، وتخت المخاطــر والرقاب

مــكان. نســانية للمخاطــر قــدر الإ غاثــة الإ والتــوازن الالزمــة مــع النظــام، مــن أجــل تقليــل تعــرض هيئــة الإ

ن الوطنية والدولية والنســجام  نســان والحريــات IHH عىل المتثال بالقوان�ي نســانية وحقوق الإ غاثة الإ تحــرص هيئة الإ

نســانية  غاثة الإ عــات واســتخدامها وإدارتهــا. لقد بدأت هيئــة الإ ي جمــع الت�ب
معهــا، عنــد ممارســة نشــاطاتها وأعمالهــا �ن

ن الوطنيــة والدوليــة عــام 2017 وســارت عــىل النهــج  نســان والحريــات العمــل بمــا يتوافــق مــع القوانــ�ي وحقــوق الإ

نفســه عــام 2020، بغيــة الحفــاظ عىل ســمعتها ورقيهــا محليــاً وعالمياً.

ي نشــاطاتها، وعمليــات 
ن الدوليــة والوطنيــة �ن تقــوم هيئتنــا بممارســة الرقابــة عــىل مــدى النســجام مــع القوانــ�ي

عــات وإدارتهــا. تتــم الرقابــة مــن قبــل مجلــس الرقابــة المفــوض مــن قبــل  عــات، واســتخدام الت�ب تلقيهــا الت�ب

ن  ــتقل�ي ن المس ــ�ي دارة، والمفتش ــس الإ ــل مجل ــن قب ــة م ــش المفوض ــة والتفتي ــدة الرقاب ــاء، ووح ــس الئمن مجل

ي بنيــة 
ي �ن

اء. ويتــم رقابــة المشــاريع بشــكل دائــم مــن قبــل وحــدة رقابــة دعــم العالقــات الخارجيــة الــ�ت والخــ�ب

وعــاً تــم تنفيــذه أو مــن  غــالق لـــ 282 م�ش عــداد والإ هيئتــا. وقــد أجــرت الوحــدة تقييمــات فنيــة خــالل مرحلــة الإ

ي عــام 2020.
ي 34 دولــة �ن

المخطــط تنفيــذه �ن

ــن أن  ــق م ــام 2016 إىل التحق ي ع
ــس إدارة IHH �ن ــل مجل ــن قب ــة م ــش المفوض ــة والتفتي ــدة الرقاب ــدف وح ته

اتيجية، وأن اســتخدام المــوارد يتــم بشــكل فعــال  يعــات والخطــة الســ�ت ــا تتــم وفقــاً للت�ش نشــاطات هيئتن

ي عــام 
ي الوقــت المناســب.  �ن

واقتصــادي ومثمــر، وأن المعلومــات صحيحــة وكاملــة ويمكــن الحصــول عليهــا �ن

ــس  ــادي وأس ــم مب ــت بتنظي ــة، وقام ــة الداخلي ــس الرقاب ــادئ وأس ــول مب ــل ح ــدة العم ت الوح ــارسش 2020، ب

ي ســياق “معايــ�ي الرقابــة الداخليــة” الصــادرة عــن المعهــد الــدوىلي للرقابــة 
امــات �ن ن العمــل والصالحيــات والل�ت

ي عــام 2020، تــم فحــص وتدقيــق 6 آلف 
ي نفذتهــا هيئتنــا �ن

الداخليــة )IIA(. إىل جانــب مئــات المشــاريع الــ�ت

ــات مــن قبــل هــذه الوحــدة. اء والمعون ــاً للتفويــض والــ�ش و639 طلب

نــت  ن�ت يمكنكــم الوصــول إىل تقاريــر الرقابــة المســتقلة الخاصــة بالبيانــات الماليــة لهيئتنــا عــىل موقعنــا عــىل الإ

.www.ihh.org.tr

نسانية بشأن النسجام غاثة الإ لمحة موجزة عن أعمال هيئة الإ
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ي 7 
ــذ �ن ن التنفي ــ�ي ــل ح ــذي دخ ــاراً KVKK” ال ــم 6698 واختص ــخصية رق ــات الش ــة البيان ــون حماي ــدف “قان يه

أبريــل 2016، إىل حمايــة الحقــوق والحريــات الئساســية لالئفــراد لــدى معالجــة البيانــات الشــخصية، ول ســيما 

ن الذيــن يعالجــون البيانــات  ن والعتباريــ�ي امــات الئشــخاص الحقيقيــ�ي ن خصوصيــة الحيــاة الخاصــة، وتنظيــم ال�ت

ي حمايــة 
ي ينبغــي عليهــا النســجام معهــا. حمايــة البيانــات الشــخصية تعــ�ن

الشــخصية، وتنظيــم القواعــد الــ�ت

الحقــوق والحريــات الئساســية مــن خــالل وضــع معالجــة البيانــات الشــخصية تحــت النضبــاط. يغطــي القانون 

جميــع مراحــل عمليــات معالجــة البيانــات مثــل جمــع البيانــات الشــخصية وحفظهــا واســتخدامها ونقلهــا.

ــىل  ــول ع ــم الحص ــة، وت ــخصية والخصوصي ــات الش ــة البيان ــة لحماي ــع سياس ــم وض ــبب، ت ــذا الس له

داري،  ي والإ
ن حــدود الواجبــات والمســؤوليات، وتنظيــم برامــج التدريــب الفــ�ن ، وتعيــ�ي ن موافقــة مــن العاملــ�ي

ــة البيانــات الشــخصية وفقــاً لجــرد البيانــات  ن مراقــب البيانــات، وتــم إعــداد سياســة حفــظ وإزال وتــم تعيــ�ي

الشــخصية والموجهــة لحــذف البيانــات الشــخصية أو حذفهــا أو إخفائهــا، وأضيفــت بنــود خاصــة إىل جميــع 

ــات الشــخصية. ــة البيان ــون حماي ي نطــاق قان
ن والجــدد والئشــخاص �ن ــن الحاليــ�ي مــة مــع الموردي العقــود الم�ب

وط هــذا القانــون بنــاء عــىل  نســان والحريــات جميــع رسش نســانية وحقــوق الإ غاثــة الإ لقــد اســتوفت هيئــة الإ

ي نطــاق هــذا القانــون.
دراســة تــم فيــه تحليــل مفصــل لــكل عمليــة �ن

ي حــالت الطــوارئ 
ــة �ن ــا للمداخل ي تؤهله

ــ�ت ــا القــدرات ال ي لديه
ــ�ت ــاذ ال نق ــرق البحــث والإ ــا ف تضــم هيئتن

نقــاذ لدينــا للعديــد مــن التدريبــات المختلفــة مــن أجل اكتســاب  والكــوارث الطبيعيــة. تخضــع فــرق البحــث والإ

ي حطــام الســفن 
نقــاذ �ن ســعافات الئوليــة، وتنفيــذ عمليــات البحــث والإ الكفــاءة. يمكــن لهــذه الفــرق القيــام بالإ

ن مــن مــكان الحريــق، ووضــع  ي تلقــت تدريبــات عــىل إخــالء المصابــ�ي
ي الحرائــق. إن الفــرق الــ�ت

وتحــت المــاء و�ن

آليــات الإخــالء ومــا شــابهها مــن تدريبــات أخــرى، لديهــا القــدرة عــىل إجــراء مداخلــة تختلــف باختــالف بنيــة 

ي حــالت الكــوارث حيــث تنهــار 
ي التصــالت الالســلكية لســتخدامها �ن

ــاً �ن ي تتلقــى تدريب
المــكان.  فالفــرق الــ�ت

نــت، قــادرة عــىل إنشــاء محطــات لســلكية وبنــاء شــبكة اتصــالت  ن�ت التصــالت ول تعمــل شــبكات الهاتــف والإ

نســانية وحقــوق  ــة الإ غاث ــة الإ ــة هيئ ي بني
نقــاذ �ن ي حــالت الكــوارث. بينمــا يســتمر التدريــب عــىل البحــث والإ

�ن

نســان والحريــات IHH، تنتظــر فرقنــا المكونــة مــن أكــ�ش مــن 850 عامــالً متدربــاً تدريبــاً مهنيــاً وحــواىلي ألفــي  الإ

متطــوع عــىل أتــم اســتعداد لمواجهــة أي كارثــة محتملــة.

ي عام 2020:
نقاذ التابعة لنا �ن ي شاركت فيها فرق البحث والإ

فيما يىلي بعض الئحداث والمناورات ال�ت
زلزال إلزيغ، 24 يناير 2020	 
اير 2020	  ي وان، 4 ف�ب

كارثة النهيار الثلجي �ن
اير 2020	  ي بهجىلي أْوَلر، 14 ف�ب

انهيار مب�ن �ن
اير 2020	  زلزال وان، 24 ف�ب
اير 2020	  ي أدرنة، 28 ف�ب

الالجئون �ن
زلزال بينغول، 14 يونيو 2020	 
كارثة فيضان َكْسَتل، 21 يونيو 2020	 
زلزال وان، 25 يونيو 2020	 
مناورة وطنية، 15 أغسطس 2020	 
مناورة قرية اليتيم، 22 أغسطس 2020	 
َسون، 25 أغسطس 2020	  كارثة فيضانات غ�ي
، 30 أكتوبر 2020	  زلزال إزم�ي

ي تنتجهــا هيئتنــا عــ�ب عمليــات 
ي عــام 2018، تــم إنشــاء وحــدة المعلومــات مــن أجــل تمريــر البيانــات الــ�ت

�ن

ن حساســية المســاءلة  تحليليــة أكــ�ش كفــاءة، وتلبيــة احتياجــات إعــداد التقاريــر وفقــاً للمعايــ�ي الدوليــة، وتحســ�ي

ي 
ي تخطــط لهــا وحــدة المعلومــات الــ�ت

ن الئشــياء الــ�ت . مــن بــ�ي ن والشــفافية أمــام الجهــات المانحــة والمفتشــ�ي

ــات،  ــات، وإنشــاء أحــواض البيان ــادة جــودة البيان ــادة قدراتهــا عــام 2020، زي ــة لزي ي دورات تدريبي
شــاركت �ن

نســانية  غاثــة الإ ي ســ�ي عمــل هيئــة الإ
ي تســاهم �ن

ن وتصويــر البيانــات الــ�ت ي تجربــة رحلــة المانحــ�ي
ســهام �ن والإ

نســان والحريــات. وحقــوق الإ

ي أعددناهــا نتيجــة 
ــ�ت ــث “اســتمارة الإخطــار خــارج القطــر الصــادرة عــن وحــدة الئمــن” ال ــم تحدي لقــد ت

ي مجــال الئمــن الــدوىلي وأمــن الســفر، مــن خــالل مراجعــة “اســتمارة الئمــن والتفويــض خــارج القطــر”، 
أعمالنــا �ن

وإضافــة “بيــان القبــول الطوعــي فيمــا يتعلــق بمعالجــة البيانــات الشــخصية، وبيــان التوضيــح وقائمــة الفحــص 

ي عــدد المواقــع 
ي عــدد عنــا� الئمــن الخــاص لدينــا، و�ن

قبــل الســفر”. مــن الجديــر بالذكــر أن هنــاك زيــادة �ن

ن لدينــا عــن تخطيــط مســبق أو مــن  ي يوجــد بهــا تلــك العنــا�، وأنــه تــم إجــراء زيــارات وتفتيــش للعاملــ�ي
الــ�ت

ي أنظمــة الئمــان.
دون ســابق تخطيــط. وبالنظــر إىل المواقــع والفــروع المفتوحــة حديثــاً، كانــت هنــاك زيــادة �ن

ي 
نســان �ن نســان والحريــات IHH هــي وحــدة تضــع الإ نســانية وحقــوق الإ غاثــة الإ ي هيئــة الإ

يــة �ن المــوارد الب�ش

المركــز، مــن خــالل توظيــف الئفــراد الذيــن تــم تدريبهــم أو الذيــن ســيتم تدريبهــم للحصــول عــىل المؤهــالت 

ن مــن أجــل تحقيــق أهــداف وغايــات الهيئــة،  ي الوقــت والمــكان المطلوبــ�ي
التعليميــة والوظيفيــة المطلوبــة، �ن

يــة، وتوفــر التدريــب والتطويــر وفــرص  وتعمــل عــىل توفــ�ي كل مــن الرضــا المــادي والمعنــوي للمــوارد الب�ش

ي هــذا التجــاه، وتقــدم نموذجــاً اجتماعيــاً وقانونيــاً وثقافيــاً وأخالقيــاً عــن موظفيهــا مــن خــالل احتــواء 
العمــل �ن

ي مجــال المســاعدات 
ات �ن نســان وحريتــه ويملكــون المؤهــالت والخــ�ب مــون حقــوق الإ الئشــخاص الذيــن يح�ت

ي هــذا المنحــى.
نســانية، وتجعــل موظفيهــا يشــدون النفــ�ي �ن الإ

ي عام 2020:
ن �ن ية للعامل�ي ي وفرتها وحدة الموارد الب�ش

فيما يىلي بعض التدريبات ضمن الخدمة ال�ت
ار	  الضغوطات النفسية: الفوائد والئ�ن
إدارة الوقت	 
تقنيات حل المشكالت	 

مايكروسوفت أوفيس 2016	 
دليل استعمال مايكروسوفت وورد 2016	 
دليل استعمال مايكروسوفت باور بوينت 2016	 
دليل استعمال إكسيل 2016	 
ي التصال.	 

طرق مضمونة للكشف عن المشاكل �ن

قانون حماية البيانات الشخصية

نقاذ البحث والإ

المعلومات

الئمن والخطر

ية الموارد الب�ش

زيادة الطاقة االستيعابية
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بيان الواردات والنفقات – 2020أنظمة إدارة الجودة

ي نطــاق الفعاليــات الراميــة لبنــاء 
نســان والحريــات IHH أنشــطتها �ن نســانية وحقــوق الإ غاثــة الإ تواصــل هيئــة الإ

ي تطــور الئنظمــة باســتمرار لتحقيــق النســجام مــع قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية 
القــدرات. وهيئتنــا الــ�ت

جعلــت نظــام إدارة أمــن المعلومــات الــدوىلي مســتداماً فيهــا وحصلــت عــىل شــهادة النســجام لمعايــ�ي )أيــزو 
ي نهايــة عــام 2018.

27001( �ن

ي عــام 2020، أنشــأت نظــام إدارة دوىلي وفًقــا لمعايــ�ي )أيــزو 37001( الــذي هــو نظــام مكافحــة الفســاد 
و�ن

ة إعــداد مدتهــا 6 أشــهر، بحيــث يتضمــن  والرشــوة، بمــا يتمــاسش مــع مبــادئ الشــفافية والمســاءلة، بعــد فــ�ت
معلومــات نظريــة عــن مكافحــة الفســاد، وأحــداث نموذجيــة، وأســئلة وأجوبــة حــول التجــارب الحيــة، فحصلــت 
ي هــذا الســياق، عــىل أن تخضــع لرقابــة منتظمــة 

بذلــك عــىل شــهادة أيــزو 37001. وقامــت بتنفيــذ سياســاتها �ن
ــا  ــق وفًق ــم إجــراء التوثي ــر 2020. ت ــاًرا مــن 5 أكتوب ــا 3 ســنوات صالحــة اعتب ي نطــاق شــهادة مدته

كل عــام �ن
لإجــراءات NAVIGA للتدقيــق والتوثيــق.

دارة الــذي تــم تصميمــه  وط مــن أجــل نظــام الإ يلعــب أيــزو 37001 دور الموجــه مــن خــالل تحديــد الــ�ش
ي المؤسســات ويكتشــف حــالت الفســاد ويســاعد المؤسســات عــىل النســجام مــع التعهــدات 

ليمنــع الفســاد �ن
ي فعاليــات المؤسســة.

ي ســيتم تطبيقهــا �ن
ن مكافحــة الفســاد الــ�ت الطوعيــة وقوانــ�ي

ن والئطــراف الثالثــة  داريــ�ي ن والإ يغطــي إطــار ممارســات مكافحــة الفســاد داخــل المؤسســة جميــع الموظفــ�ي
ن العــام الــذي يمثــل أعــىل  ي المؤسســة، وســيتم تمثيــل هــذه الحساســية عــىل مســتوى الئمــ�ي

ــة �ن ذات الصل
ي المؤسســة.

المســتويات �ن

ي ســيتم توليهــا فيمــا يتعلــق بــالئدوار التشــغيلية ذات الصلــة مــن قبــل تنســيقية 
ســيتم متابعــة المهــام الــ�ت

ن القيــام  ي يتعــ�ي
، وســتتوىل وحــدة التفتيــش مســؤولية الرقابــة الداخليــة الــ�ت المخاطــر والنســجام المؤســسي

ي العــام الواحــد.
بهــا مــرة واحــدة عــىل الئقــل �ن

ي مجــال النســجام والمخاطــر، والعمليــات 
ن �ن ن العــام( رئاســة العاملــ�ي يتــوىل ممثــل إدارة ABMS )الئمــ�ي

الالحقــة ذات الصلــة، والتحقــق مــن صحــة الوثائــق، وإدارة تخصيــص المــوارد الالزمــة لهــذا الغــرض.

ن ليكونــوا جاهزيــن لئيــزو 37001 مــن خــالل القيــام بالإخطــار  داريــ�ي ن والإ لقــد تــم إعــداد جميــع الموظفــ�ي
ن السياســات  امــات وإجــراءات جميــع الوحــدات، وتــم تشــغيل هــذا النظــام. مــن ب�ي ن والتدريــب حــول أدوار وال�ت
، ومنــع مقابلــة  ي تــم تطويرهــا عــ�ب الزمــن، هنــاك سياســات مثــل الهدايــا والضيافــة، والإخطــار والتعبــ�ي

الــ�ت
المثــل بمثلــه، ومنــع تضــارب المصالــح، والتواصــل، ودليــل أخالقيــات العمــل.

ي نهايــة التدريبــات، تــم التعــرف عــىل فلســفة معايــ�ي أيــزو 37001 وأهدافهــا الئساســية، وتــم الحصــول 
�ن

وطهــا، وتــم فهــم العالقــة  ، والتعــرف عــىل بنيتهــا وموادهــا ورسش عــىل معلومــات حــول فوائــد هــذه المعايــ�ي
ــزو 37001، وتــم اكتســاب مهــارة تطبيــق هــذه  ــ�ي أي ــة اليوميــة ومعاي ــاة العملي ي الحي

ي �ن
ن الفعاليــات الــ�ت بــ�ي

ي مراحــل العمــل.
المعايــ�ي بشــكل فعــال �ن

دارة  نســان والحريــات )IHH( تطويــر أنظمتهــا بدعــم مــن الإ نســانية وحقــوق الإ غاثــة الإ ســتواصل هيئــة الإ
ــة إيصــال المســاعدات الالزمــة  ــة، بغي ي نطــاق تســي�ي الئنشــطة التدريبي

ــا، علمــاً أنهــا تقــوم بأعمالهــا �ن العلي
ــة  ــر والكــوارث الطبيعي ي تشــهد الحــروب والفق

ــ�ت ــدان ال ي المناطــق والبل
ــن يعيشــون �ن ــاس الذي ــع الن إىل جمي

وتداعياتهــا الســلبية، والحيلولــة دون انتهــاك حقــوق وحريــات هــؤلء النــاس.

ة تركيةمكافحة الفساد إجمالي نفقات الئغراض والخدمة )-( 828.866.846 ل�ي

ة تركية دارية العامة )-( 31,923,114.05 ل�ي النفقات الإ

يجار واردات الإ

الواردات الئخرى
الواردات المالية

ع واردات الت�ب

ة تركية الواردات من الئنشطة الئخرى )+( 1.039.830.337.18 ل�ي

ة تركية ة 179,040,376,69 ل�ي فرق واردات ومرصوفات الف�ت

1.150.064,00 ₺
4.965.800,22 ₺
48.491.152,20 ₺

985.223.320,76 ₺

A
B
C
D

نفقات أخرى
ة تركية 8,071,781,71 ل�ي

النفقات الثقافية 
ة تركية 13,387,698,22 ل�ي

النفقات الصحية 
ة تركية 37,740,458,32 ل�ي

النفقات التعليمية 
ة تركية 46,702,887,53 ل�ي

النفقات الجتماعية 
ة تركية 722,964,020,66 ل�ي

A B C D

1.150.064,00 ₺
4.965.800,22 ₺

48.491.152,20 ₺ 985.223.320,76 ₺

التخفيضات الناشئة عن 
القانون 2,992,879,34 

ة تركية ل�ي

الواردات والئرباح الئخرى 
غ�ي العادية 1.972.920.88 

ة تركية ل�ي

وطة  عات غ�ي الم�ش الت�ب
ة تركية 683,921,123,89 ل�ي

عات العينية  الت�ب
ة تركية 278,634,070,01 ل�ي

عات النقدية  الت�ب
عات(  وطة )حملة الت�ب الم�ش

ة تركية 22,668,126,86 ل�ي
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